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1. Sammanfattning, revisionell
bedömning och förslag

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har PwC

granskat om kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen avseende Gällivare Energi

AB och TOP bostäder AB är ändamålsenlig ur ett ekonomiskt perspektiv då dessa

bolag omfattar stora ekonomiska värden för kommunen. Bara kommunens

borgensåtaganden till de båda bolagen omfattar drygt en miljard kronor. Bägge

bolagen står inför stora utmaningar, dels p g a samhällsomvandlingen men även p g

a den svaga lönsamheten som utmärker både Gällivareenergi och TOP bostäder.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen är inne i en process som

innebär att ägarstyrningen gentemot bolagen skärps, och därmed är kommunen på

väg att säkerställa att förutsättningar finns för att verksamheten inom de helägda

kommunala bolagen ska kunna bedrivas med god ekonomisk hushållning.

Kommunledningen är tydlig i sin ambition att stärka styrningen av bolagen, i

positiv bemärkelse. Från bolagens sida finns en viss osäkerhet kring ansvarsfrågan

och en farhåga att kommunen har en ambition att detaljstyra bolagen. Det är därför

viktigt att ansvarsfördelningen mellan bolagen och ägaren kommunen är tydlig.

Inom bolagen och inom resp bolagstyrelse finns ambitionen att driva bolagen med

god ekonomisk hushållning Vi bedömer trots detta att respektive bolagsstyrelse

bara delvis säkerställer att bolagen bedrivs med god ekonomisk hushållning. Denna

bedömning baseras på de svaga resultatnivåerna och den osäkerhet som finns

beträffande konsekvenserna av samhällsomvandlingen.

Grunden för våra bedömningar redovisas nedan under respektive för granskningen

styrande kontrollmål nedan liksom väsentliga iakttagelser och synpunkter som

kommit fram i samband med vår granskning.

 Finns tillräckliga system och rutiner för ägarstyrning och uppsikt

avseende att verksamheten i bolagen bedrivs ändamålsenligt och

kostnadseffektivt?

Vår bedömning är det under en period pågått ett arbete med att systematisera

ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Nämnd- och utredningskontoret har tagit

fram en styrmodell för kommunal verksamhet i bolagsform. Bland annat arrangeras

en bolagsstrategisk dag för kommunstyrelsen där bolagen medverkar. Nu är kanske

inte detta tillräckligt för att garantera att bolagen driver sin verksamhet ändamåls-

enligt och kostnadseffektivt. Mycket av detta är styrelsens och VD:s ansvar.

Den formella styrningen genom bolagsordning, ägardirektiv, bolagsstrategiska

dagar måste kompletteras med en ”informell styrning” genom löpande samråd och

dialog mellan ägare och bolag. Ägarens förväntningar på bolaget kan tydliggöras

genom dialog, likaså innebörden i bolagsordning och ägardirektiv. Bland annat

nämns att denna dialog bör behandla frågor om bolagets förhållande till

kommunkoncernen i övrigt, förväntningar på verksamhet och resultat samt
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strategiska frågor som rör både ägare och bolag. Bolagen och ägaren bör samråda

för att identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt

på kort och lång sikt. Som exempel på detta kan nämnas den samhällomvandling

som Gällivare genomgår. Bolagens verksamhet är en viktig del i denna process

eftersom de ansvarar för en stor del av samhällets bostads- och energiförsörjning.

 Har kommunstyrelsen tillräckligt underlag inför beslut med koppling till

bolagens verksamhet, inklusive beredning av ärenden till

kommunfullmäktige?

Vår bedömning är att Gällivare kommun verkar för att förbättra dialogen och de

strategiska, styrande dokumenten för bolagen. När detta arbete är färdigt så

underlättas också beredningsprocessen av ärenden inför Kf och uppföljning från

kommunstyrelsens sida. Detta innebär inte att nuvarande ordning och dokument

saknar funktionalitet men att det finns en förbättringspotential i att utveckla dessa.

 Har resp. bolagsstyrelse tillräckligt underlag inför beslut som har

påverkan på god ekonomisk hushållning?

Enligt uppgift från resp ordförande så har styrelsen tillräckligt underlag för att

bedöma påverkan på god ekonomisk hushållning i den mån som avser påverkbara

och vid beslutstillfället kända faktorer. Vi vill dock exemplifiera problematiken med

att mer eller mindre kända variabler kan ha stor påverkan på bolagens ekonomi.

Gällivare energi tecknade 2008 en s k ränteswap med Nordea där man bytte en

rörlig ränta mot en fast. Vad som hände sedan var att den rörliga räntan sjönk till

historiskt låga nivåer efter Lehmankrachen senhösten 2008 och ränteswapen blev

en mycket dålig affär för Gällivare Energi. Här har också kommunstyrelsen en viktig

roll i sin uppsiktsplikt och samordning av koncernen. Se även avsnitt 5.2.1.

 Sker tillräcklig rapportering till resp. bolagsstyrelse samt till

kommunstyrelsen avseende ekonomi och verksamhet?

Vår bedömning är att den formella rapporteringen i stort är tillräcklig. Respektive

VD för bolagen skall ge en muntlig lägesrapport till kommunstyrelsen vid varje

kommunstyrelsemöte på samma sätt som förvaltningarna. Bolagen lämnar också

delårsrapporter till kommunstyrelsen. Förutom uppföljning är det dock viktigt att

kommunen ur ett ägarperspektiv även för en dialog med bolagen i samband med

kommunens budget och planeringsprocess. Här kan frågorna mer specifikt handla

om det finansiella perspektivet. Frågor kring bolagens finansiering, investerings-

volym, resultat, behov av borgen m m bör diskuteras. Detta ger både beredskap och

en kunskap för ägaren och bolagen kring framtida ekonomiska händelser.

 Sker uppföljning och utvärdering av resp bolagsstyrelse samt av

kommunstyrelsen med koppling till långsiktig hållbar ekonomi och

verksamhet i de kommunala bolagen?

Vår bedömning är att här finns en förbättringspotential. Se ovan. Både bolagens

pressade ekonomiska situation och den samhällsomvandling som Gällivare går

igenom kräver en fördjupad dialog för att säkra en god ekonomisk hushållning

långsiktigt.
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2. Inledning

Gällivare kommuns helägda bolag omfattar stora ekonomiska värden för

kommunen. Bolagen har en ansträngd ekonomisk situation med svaga ekonomiska

resultat under en följd av år, samtidigt som de kommunala borgensåtagandena för

bolagen är mycket stora.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner och landsting skall ha en god

ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs

genom andra juridiska personer. Fullmäktige har beslutat om mål och riktlinjer för

god ekonomisk hushållning.

I revisorernas uppdrag ingår att bedöma om resultatet i delårsrapporten och

årsbokslutet är förenligt med fullmäktiges mål. Av förarbetena framgår att kravet på

god ekonomisk hushållning har tillkommit bl a för att förhindra att dagens

generation förbrukar resurserna för kommande generation. Av den anledningen är

det viktigt att såväl kommunens som de kommunala bolagens ekonomiska mål är

hållbara på lång sikt, samt att ägarstyrningen av de kommunala bolagen innefattar

de krav och den kontroll som följer av en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

2.1. Revisionsfrågor och -kriterier
Granskningen syftar till att pröva om kommunstyrelsen genom ägarstyrning och

uppsikt säkerställer att verksamheten inom de helägda kommunala bolagen bedrivs

med god ekonomisk hushållning?

Vidare syftar granskingen till att pröva respektive bolagsstyrelse säkerställer att

verksamheten inom de helägda kommunala bolagen bedrivs med långsiktigt god

ekonomisk hushållning?

Som revisionskriterier för denna granskning gäller fullmäktiges styrdokument för

de aktuella bolagen, liksom kommunallagens skrivningar om god ekonomisk

hushållning.

2.2. Metod, material och avgränsning
Granskningen har genomförts genom analys av bolagsordningar, ägardirektiv,

företagspolicy, finanspolicy, ekonomistyrregler, planerings- och styrprocess,

reglemente för intern kontroll samt kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Därutöver har intervju genomförts med kommunstyrelsens ordförande,

kommunchef, ekonomichef, tjänstemän vid nämnd och utredning, samt

styrelseordförande och VD för respektive bolag.

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen samt Gällivare Energi AB och

TOP bostäder AB.
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3. Ägarstyrning och uppsikt

Av kommunallagen 3 kap 16 § (KL 3:16) framgår att kommunen efter beslut i

fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet (”för vars

handhavande särskild ordning inte föreskrivits”) till ett aktiebolag, ett

handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild

individ. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas ska falla inom

den kommunala kompetensen.

Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett

aktiebolag, där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, framgår det

av KL 3:17 att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med

verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter samt se till att fullmäktige får ta

ställning innan beslut i bolaget fattas som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt

av större vikt.

3.1. Principer för ägarstyrning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut en skrift, Principer för

styrning av kommun- och landstingsägda bolag, som syftar till att lyfta goda idéer

och erfarenheter från bolagsstyrning i den kommunala bolagssektorn. Principerna

syftar vidare bl a till att bidra till kommunernas och landstingens arbete med

ägarfrågor och bolagsstyrning.

Enligt principerna är det viktigt att kommunen är en aktiv ägare i de fall kommunen

väljer att bedriva verksamhet i bolagsform. Innebörden av ett aktivt ägarskap

omfattar bl a löpande utvärdering av verksamheten såväl som verksamhetsformen,

bolagets strategier och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet

samt hur verksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning.

En utgångspunkt för skälet att bedriva verksamhet i bolagsform är att

verksamheten tillsammans med kommunens övriga verksamhet, direkt eller

indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför enligt principerna naturligt att

bolagsverksamheten, så långt som möjligt och lämpligt, samordnas med

kommunens övriga verksamhet.

När kommunen väljer att bedriva verksamhet i bolagsform måste två regelsystem

beaktas – kommunallagen samt det regelverk som gäller för aktuell företagsform.

Vad gäller aktiebolag är bolagsordningen det viktigaste styrinstrumentet där det

kommunala ändamålet bör återfinnas. Enligt principerna ger sällan bolagso-

rdningens syftes- eller föremålsbeskrivningar uttömmande svar på hur det

kommunala ändamålet ska förverkligas i bolagets verksamhet. Kommunen bör

därför genom ägardirektiv utveckla hur ändamålet ska uppnås, vilka kan omfatta

både verksamhetsmål och ekonomiska mål.
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3.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i den kommunala

organisationen vilket innebär att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över

hela kommunalförvaltningen. Denna uppsikt regleras i KL 6:1. Kommunstyrelsen

har enligt bestämmelserna även en uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som

bedrivs i hel- och delägda företag.

Kommunstyrelsen kan dock inte med kommunallagen som direkt grund begära in

yttranden och upplysningar på samma sätt som gäller i relationen med kommunens

nämnder. För att fullgöra uppsikten bör därför företagen genom ägardirektiv

åläggas att till kommunstyrelsen lämna de uppgifter som anses behövliga.

Det räcker dock inte att fullmäktige antar ägardirektiv för företagen för att de ska

vara formellt bindande. I aktiebolag krävs att ägardirektiv görs gällande i

bolagsordningen eller genom beslut på årsstämma.

Enligt kommunallagens kommentarer kan inte kommunstyrelsen sägas uppfylla sin

uppsiktsplikt endast genom att dess ledamöter också är ledamöter i

företagsstyrelsen – ”En sådan personunion fråntar inte kommunstyrelsen från

skyldigheten att utöva uppsikt över bolaget …” Kommunstyrelsen har således en

skyldighet att utöva en löpande uppsikt, och det är kommunstyrelsen själv som

bestämmer formerna för hur uppsikten ska gå till.

Det finns ingen fastlagd god sed eller praxis vad gäller formerna för

kommunstyrelsens uppsikt. Med andra ord är det upp till styrelsen att själv utforma

system och rutiner för att fullgöra sin uppsiktsplikt.

3.3. Kommunala bostadsaktiebolag
Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag i kraft. Lagen innebär att allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt

affärsmässiga principer. Att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga

principer innebär att undantag görs från kommunallagens självkostnadsprincip och

förbud mot att driva företag i vinstsyfte.

Detta innebär också krav på att bolagsordningar och ägardirektiv harmonierar med

den nya lagstiftningen. Affärsmässiga principer innebär att bolagets utgångspunkt

ska vara att driva verksamheten utifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt

att ägarna inte ska ge bolagen fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande

till privata konkurrenter.

SABO och SKL gav i samband med lagens ikraftträdande ut en skrift, Ägardirektiv

till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning, vilken bl a

tydliggör att:
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 Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina

bostadsbolag

 Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska kommunen ta ut en avgift

så att kapitalkostnaden sammantaget bli marknadsmässig

 Om kommunen lånar ut medel eller förmedlar lån ska räntan vara

marknadsmässig

 Kommunen får normalt inte tillskjuta medel för att täcka underskott i

verksamheten

 Kommunen kan inte kräva att bostadsbolaget vidtar åtgärder som inte är

lönsamma för bolaget.

3.4. Proposition 2011/12:106 nyheter from
januari 2013

Utifrån regeringens proposition (2011/12:106) Offentlig upphandling från eget

företag – och vissa andra frågor träder vissa ändringar i kommunallagen i kraft

från och med 1 januari 2013. Propositionen har lett till förändringar i

kommunalrätten som direkt påverkar kommunerna i deras styrning och

uppföljning av kommunala bolag. Kommunfullmäktiges skyldigheter utökas till att

se till att det kommunala ändamålet, och de kommunala befogenheter som utgör

ram för verksamheten i ett helägt kommunalt bolag, kommer till uttryck i

bolagsordningen. Fullmäktige ska också se till att det i bolagsordningen anges

att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Detta är ett förtydligande av krav på styrning via bolagsordning i jämförelse med nu

gällande formulering i kommunallagen; att fullmäktige skall ”fastställa det

kommunala ändamålet med verksamheten” samt se till att ”fullmäktige får ta

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet

eller annars av större vikt fattas.” Viktigt att notera är att även de kommunala

befogenheterna som ska gälla för bolaget ska framgå av bolagsordningen, d v s

kompetensprincipen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen,

självkostnadsprincipen o s v.

Vidare konkretiseras kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag avseende de kommunala

bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen

 ta ställning om respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med

fastställt kommunalt ändamål och de kommunala befogenheterna

 redovisa sitt ställningstagande till kommunfullmäktige

Vid behov ska kommunstyrelsen även lämna förslag till nödvändiga

förbättringsåtgärder avseende följsamhet till det kommunala ändamålet och de

kommunala befogenheterna
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4. Kommunens helägda bolag

Nedan följer en kort beskrivning av respektive bolag baserad på information från

bolagsordningar och ägardirektiv.

4.1. Gällivare Energi AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund bedriva

energiverksamhet genom produktion och handel av el och fjärrvärme, distribution

av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget får inte bedriva

verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenligt med den kommunala kompetensen.

Bolagets syfte är att främja Gällivare kommuns utveckling inom energi-

försörjningsområdet. Bolaget skall bistå kommunen i det praktiska handhavandet

av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen inom kommunen.

Fullmäktige i Gällivare kommuns ställningstagande ska inhämtas innan beslut i

bolagets verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt

fattas. Till denna beslutskategori hör:

1. planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

2. större investeringar som innebär en risk för ägarens eller bolagets ekonomi

3. förvärv av företag eller bildande av dotterbolag

4. förvärv eller överlåtelse av fastigheter som är av sådan vikt att de påverkar

bolagets ekonomi långsiktigt Innan frågor underställs fullmäktige för

ställningstagande ska samråd ske med kommunstyrelsen.

4.2 TOP bostäder AB
Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att

inom Gällivare kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter med

bostäder eller kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva

anordningar. Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är

förenligt med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska utgöra ett allmännyttigt bostadsbolag jämlikt lag (2010:879) om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och bedriva sin verksamhet enligt

affärsmässiga principer som de framgår av 2 § i ovan angiven lag. Det övergripande

ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt och på affärsmässiga

principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för

Gällivare kommun att äga bolaget. Gällivare kommuns avsikt är att långsiktigt vara

företrädd på kommunens bostadsmarknad genom det allmännyttiga

bostadsföretaget, TOP bostäder AB, och tillsammans aktivt arbeta för att Gällivare

kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ på orten.
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Bolaget ska:

 tillhandahålla goda bostäder till rimliga hyresnivåer i välskötta fastigheter

och bostadsområden

 förvalta sitt bestånd effektivt och utveckla förvaltningsformer där

hyresgästerna ska uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för boendemiljön och

bostadsområdenas utveckling

 aktivt samverka med kommunen för att motverka segregation och utveckla

en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena

 medverka till att en god service finns i bostadsområdena och

kommundelarna

 anpassa lägenheternas utformning och standard samt servicenivån i boendet

till hyresgästernas önskemål så långt det är rimligt och möjligt

 informera om och verka för en ökad källsortering av avfall
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5. Resultat av granskningen

5.1. TOP bostäder AB
Om TOP bostäder kan komma tillrätta med det eftersatta underhållet och därmed

höja standarden i beståndet och därmed också långsiktigt kunna höja hyresnivåerna

finns en god potential för bolaget, förutsatt att vakansgraderna kan hållas låga även

i framtiden. Bolagets resultatnivå måste långsiktigt vara tillräckliga hög för att dels

säkerställa realistiska underhållsplaner men även skapa utrymme för nyproduktion

i bostäder. Den klart viktigaste faktorn för att en kommun skall kunna öka sin

befolkning är att bostäder finns för de som flyttar in. Detta behöver dock inte

innebära att TOP bostäder ensam skall svara för all nyproduktion, tvärtom kan det

vara värdefullt om även privata entreprenörer producerar bostäder. Då TOP

bostäder idag, enligt intervjuuppgifter, har en hög marknadsandel - kanske så hög

som uppemot 70 % av hyresmarknaden - kan det vara lämpligt för kommunledning

och TOP bostäders ledning att inleda en diskussion om hur stor bolagets andel av

bostadsmarknaden långsiktigt skall vara.

5.1.1. Finansiell samordning och upplåning
Säkerhet för bolagets lånestock är idag till 100 % kommunal borgen. Fastighets-

inteckningarna finns i eget förvar och är obelånade. Lånestocken omsätts under 7 år

med ungefär lika stora belopp per år. Genomsnittlig löptid kan då uppskattas till ca

3 år. Detta kan tyckas vara en kort period. Ett kommunalt fastighetsbolag hanterar

ju ett långsiktigt ägande i fastigheter, där man kan överväga att förlänga löptiden,

speciellt i ett läge med extremt låga långräntor. Nackdelen kan vara att

räntekostnaden på kort sikt blir högre.

I Gällivare kommuns finansiella riktlinjer framgår att dessa omfattar finans-

verksamheten inom kommunens samlade verksamhet med vilket avses Gällivare

kommun och de majoritetsägda bolagen. Med finansverksamhet avses finansiering,

utlåning, borgen, skuldförvaltning, likviditetshantering, tillgångsförvaltning,

valutahantering och betalningar. Enligt ekonomiavdelningen är det tveksamt om

någon finansiell samordning sker. TOP bostäder hanterar exempelvis sin

låneportfölj med omsättning av lån och nyupplåning själva. Lånen skrivs dock på av

både bolaget och kommunen. Om borgensramen skall utökas krävs också

fullmäktiges beslut.

Finansverksamhetens, som leds av kommunledningskontoret, arbetsuppgifter är

bl a att utöva övergripande tillsyn över kommunkoncernens finansiella verksamhet

såsom upplåning, utlåning, penningplacering, likviditetshantering, borgens- och

ansvarsförbindelser.

I ägardirektiven för TOP bostäder framgår bl a att bolagetsledning ska samråda med

kommunstyrelsen innan beslut tas i frågor som avser omskrivning och upptagande

av lån.
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En gemensam översyn av kommunens och bolagens finanspolicys bör göras för att

dels klart fastställa ansvarsfördelningen men även för att skapa en samsyn i de

finansiella frågorna.

5.1.2. Resultatnivåer och underhållsbehov
TOP bostäder har idag en väldigt låg vakansgrad, i praktiken är allt uthyrt. Trots

detta är resultatnivåerna svaga. Ett eftersatt underhåll försvårar också nödvändiga

hyresjusteringar. Samtidigt har Gällivare kommun en skattekraft som ligger i topp i

Sverige, d v s befolkningen har genomsnittligt en mycket stark köpkraft. Långsiktigt

finns det ändå, om vakansgraderna fortsatt kan hållas låga, en bra potential för

bolaget om ”underhållsberget” kan betas av och bolaget även når en finansiell

stabilitet.

Idag blir posten fastighetsunderhåll en ”restpost” dvs underhållsnivån blir den nivå

som resultatet totalt tillåter. Ett översiktligt bedömt ”eftersatt underhåll”

uppskattas till ca 70 mnkr. Om man exkluderar detta behov från det bokförda

värdet återstår inget eget kapital. Kommunenen har ålagt TOP bostäder ett

avkastningskrav på 4 % beräknat som bolagets resultat före finansiella dispositioner

dividerat med marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Om man bortser från

svårigheterna att årligen marknadsvärdera fastighetsbeståndet bör man lägga ett

eventuellt avkastningskrav efter finansiella kostnader då detta trots allt är en

betydelsefull post för bolaget.

Vi rekommenderar också, med hänsyn till det egna kapitalets storlek och det

eftersatta underhållet att styrelsen redovisar en långsiktig ekonomisk plan inklusive

kapitalbehov och en åtgärdsplan för det eftersatta underhållet. Detta är speciellt

viktigt med tanke på den pågående samhällsomvandlingen där nära samverkan

krävs med ägaren Gällivare kommun.

5.1.3. Konsekvenser ny lagstiftning
En direkt konsekvens av b laden nya allbo-lagen är att det inte längre är möjligt för

Gällivare kommun att genom ägartillskott stötta bolaget och indirekt hyresgästerna.

Att höja aktiekapitalet är den framkomliga vägen. Detta stärker det egna kapitalet

och ger en ökad likviditet men är ingen långsiktig lösning.

5.2. Gällivare Energi AB
Samhällsomvandlingen i kombination med svaga rörelseresultat för bolaget är den

största framtida utmaningen. Som exempel kan nämnas det fjärrvärmenät som

försvinner när bostadsområden rivs i Malmberget. Enbart detta ger ett bedömt

bortfall av ca 20 procent av använd total produktion, vilket motsvarar ett stort

bortfall av intäkter. Förhandlingar med LKAB pågår för att diskutera vilken

kompensation bolaget skall ha. En annan utmaning är att i den nyproduktion av

bostäder som sker är husen betydligt energisnålare än i ett äldre bestånd, vilket är

bra ur ett vidare samhällsperspektiv men ger mindre intäkter för bolaget.
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Vi föreslår därför att bolaget gör en framtidsstudie, gärna med några alternativa

scenarios, där möjligheter och risker beaktas, både verksamhetsmässigt och

ekonomiskt. Noteras i sammanhanget kan att bolaget f n i samarbete med LKAB

belyser två ersättningsalternativ och hur dessa kan påverka Gällivare Energi

verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

5.2.1. Finansiell samordning, upplåning och leasing
Gällivare Energi hade 2013-01-01 en låneskuld på 333,9 mnkr. Samtliga lån har

kommunal borgen som säkerhet. Av lånen löper 192 mnkr med lång löptid (2024-

2040) och 129 mnkr med kort (60 dagars uppsägning). Samtliga lån har rörlig ränta

utom ett som förfaller 2013-12-13. Man har dessutom ett 20-årigt leasingavtal med

Nordea med ett restvärde på ca 270 mnkr per 2013-12-30. Leasingavtalet är

garanterat via kommunal borgen av Gällivare kommun. Vad beträffar den

finansiella samordningen inom kommunkoncernen gäller samma synpunkter som

ovan beträffande TOP bostäder.

Vad avser finansiella risker vill vi exemplifiera detta med användande av derivat,

vilket är godkänt i kommunens finaspolicy med följande formulering under

rubriken ”Användandet av derivat”.

”Finansverksamheten får ingå avtal för till syfte att minska eller sprida ränterisken

och hantera valutakursrisker. Derivatinstrument får endast användas till att sprida

eller minska risker och ej till spekulativa syften. Ekonomienheten har exempelvis

möjlighet att binda räntan i förtid med hjälp av derivatinstrument”.

Sedan följer en listning av vilka instrument som är tillåtna, där bl a ränteswapar och

terminer ingår.

Definition på spekulativt syfte med ränteswappar är om man tecknar en ränteswap

som är större än underliggande lån. Exempelvis om man har 100 mnkr i lån och

tecknar en ränteswap på 150 mnkr. Gällivare energis ränteswap (eg. 3 swappar)

uppgår till 400 mnkr medan underliggande lån är drygt 330 mkr. Nu jämställs

finansiell leasing med lån i enlighet med både kommunens och bolagets

finanspolicys vilket innebär att underliggande lån är volymmässigt större än

ränteswapen.

Motsvarande skrivning i Gällivare energis Finanspolicy:

Finansverksamheten får ingå avtal till syfte att minska eller sprida ränterisker och

hantera valutakursrisker. Derivatinstrument får dock endast användas till att sprida

eller minska risker och inte till spekulativa syften. VD har möjlighet att binda

räntan i förtid med hjälp av derivatinstrument. Vilka derivatinstrument/strategier

som är tillåtna listas nedan:

 Cap

 Floor

 Kombination av tak och golv (collar)

 Ränteswapar och terminer

 Strategier innehållande ovanstående instrument (strukturerade derivat).
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Enligt bolagets finanspolicy har VD möjlighet att binda räntan i förtid med hjälp av

derivat. Enligt vår tolkning av kommunens finanspolicy, som även gäller

kommunkoncernen, har enbart kommunens ekonomienhet denna möjlighet.

Vi föreslår därför en översyn sker av kommunens och dotterbolagens finanspolicys

för att klara ut ansvarsfördelningen

Det exempel vi vill ta upp och som illustrerar problematiken med att mer eller

mindre kända variabler kan ha stor påverkan på bolagens ekonomi är händelserna

kring finanskrisen 2008. Gällivare energi tecknade 2008 ränteswapar med Nordea

där man bytte en rörlig ränta mot en fast. Syftet var med stor sannolikhet att man

ville skydda sig mot framtida ränteuppgångar. Vad som hände var istället att den

rörliga ränta sjönk till historiskt låga nivåer efter den så kallade Lehmankrachen

senhösten 2008 och ränteswapen blev en mycket dålig affär för Gällivare energi. En

annan lärdom man kan dra av Lehmankrachen och den därefter följande

finanskrisen är att möjligheten att omsätta lån eller få nya lån kan försvinna över en

natt. Det är därför viktigt att finansiera långsiktig verksamhet med lån som matchar

tillgångarnas livscykel. Här har också kommunstyrelsen en viktig roll i sin

uppsiktsplikt och samordning av koncernen.
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