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Högt betyg från kunderna
Alingsås Energi får totalt sett ett mycket högt betyg 
av kunderna vid en så kallad Nöjd-Kund-Index 
(NKI)-undersökning som genomfördes i november 
förra året. Allt som allt fick 200 kunder komma till 
tals och snittbetyget för andelen nöjda kunder upp-
går till hela 83 procent.

– Vi är jättenöjda och glada över siffrorna och 
jag vill passa på att ge en stor eloge till all personal 
som bidragit till det fina resultatet, säger Inga-Lena 
Ström, marknadschef på Alingsås Energi. 

Inga-Lena vill framför allt lyfta fram de fina siff-
rorna som Alingsås Energi kan påvisa när det gäller 
bedömningen av personalen i form av snabb hjälp 
och återkoppling, trevligt bemötande, lätta att få 
tag i rätt person samt att man ger bra råd.

– Vi får också höga betyg för att vi har få avbrott, 

att vi snabbt åtgärdar problem och att vi har en 
kundtjänst som ger bra hjälp.

Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre 
och här nämner Inga-Lena det något lägre betyget 
på information och hemsida, vilket man nu ska 
jobba vidare med för att förbättra.

Generellt sett ligger Alingsås Energi resultatmässigt 
mycket bra till i förhållande till jämförelsegruppen, 
som består av energibolag i sju andra kommuner, 
och även i jämförelse med ett Sverige-index.

– Under 2013 kommer vi att genomföra mätningar 
vid fyra tillfällen hos 50 kunder per gång för att hela 
tiden få en mer aktuell information och på det sät-
tet kunna jobba vidare med vårt förbättringsarbete, 
avslutar Inga-Lena Ström.
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2012 blev ett mycket positivt år för Alingsås Energi. Vi 
gör ett gott ekonomiskt resultat, energipriserna har ut-
vecklats till fördel för våra kunder och våra klimatpåverkan-
de utsläpp har under en 15-årsperiod aldrig varit så låga 
som nu. Det är med stolthet vi kan presentera resultatet av 
de genomförda enkäterna för nki (nöjd-kund-index) och 
nMi (nöjd-Medarbetar-index), då båda visar mycket höga 
siffror. Under många år har vi arbetat med vårt strategiska 
uppdrag för hållbar utveckling i Alingsås och under 2012 
har vi landat ett antal projekt som kommer att påverka 
bolagens inriktning för lång tid framöver. Vi kommer att 
återta fjärrvärmeproduktionen i egen regi, köpa vårt första 
vindkraftverk och fokusera vår bredbandsverksamhet till 
enbart infrastruktur och därmed lämna bredbandstjänsterna 
till marknaden. 

Vårt strategiska uppdrag att arbeta för hållbar utveckling 
innebär bland annat att bidra till energieffektivisering och att 
öka andelen förnyelsebar energi samt att utveckla vår infra-
struktur så att den skapar möjligheter för tillväxt i Alingsås.

Att nå högre andel förnyelsebar energi i vår egen verk-
samhet blir en utmaning. 2012 användes 98% biobränsle 
i fjärrvärmeproduktionen och all vår el är till 100% grön, 
enbart från sol, vind och vatten. trots vår expansion under 
många år, och det faktum att 2012 var 12% kallare än 
2011, har våra koldioxidutsläpp under 2012 varit de lägsta 
vi någonsin uppmätt. nästa steg för ökad andel förnyelse-
bar energi är ökade marknadsandelar för el och fjärrvärme 
och exempelvis vidare satsningar på elbilar och kunders 
egenproduktion av el.

Sedan 1998 har Alingsås Energi inte drivit någon egen 
energiproduktion. El har handlats på marknaden och fjärr-
värmeproduktionen överläts till dåvarande Sydkraft, seder-
mera Eon, och i en överlåtelse 2009 från Eon till Statkraft. 
i två principiella frågor till vår ägare Alingsås kommun under 
året har vi av kommunfullmäktige fått acceptans för att 
återigen driva produktionsverksamhet i bolagen. i slutet av 
2012 nåddes en överenskommelse mellan Statkraft och 

Med energi bidrar vi till 
hållbar utveckling i Alingsås!
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Alingsås Energi om ramar för övertagande av fjärrvärme-
produktionen i Alingsås. övertagandet planeras till halv-
årsskiftet 2013. Detta innebär att Alingsås Energi får ett 
helhetsansvar för fjärrvärmeverksamheten i Alingsås och 
därmed själva kan driva arbetet mot den energieffektiva 
omställningen och en ökad konkurrenskraft för fjärr-
värmen i Alingsås.

Den andra principiella frågan rörde elproduktion, där 
en ramöverenskommelse nåtts med Eolus Vind om köp 
av vårt första vindkraftverk samt om att inleda ett sam-
arbete om eventuell nybyggnad av vindkraft i framtiden. 
köpet av det befintliga vindkraftverket planeras ske under 
första kvartalet 2013.

Vi utvecklar infrastrukturen för stadsnätet (bredbands-
verksamheten) genom att förändra verksamhetsinriktningen 
på ett annorlunda sätt än för energiproduktionen. Här 
träder vi tillbaka i förädlingskedjan och lämnar bredbands-
tjänsterna och driften av det aktiva nätet till marknaden, 
vi levererar enbart passiv optofiber, så kallad svartfiber. Vi 
fokuserar vår affär på det vi är bra på, att gräva i gatorna 
och att samordna med vår andra infrastruktur. Vårt uppdrag 
blir att expandera infrastrukturen, att se till att fler och fler 
i Alingsås får tillgång till bredband med hög kapacitet, och 
säkerställa att nätet blir öppet och konkurrensneutralt. Det 
gör vi bland annat genom att teckna ett långt avtal med en 
kommunikationsoperatör som får tillhandahålla en plattform 
med olika tjänsteleverantörer. Där kan kunden fritt välja 
tjänsteleverantör och typ av tjänst, exempelvis tjänster för 
internet, telefoni och/eller tV. övergången till den nya kom-
munikationsoperatören, migreringen på it-språket, startar 
under våren 2013.

När det gäller energieffektivisering har vi fortsatt att arbeta 
tillsammans med våra kunder, inte minst våra systerföretag 
AB Alingsåshem och fabs AB, för att leverera förnyelsbar 
energi till energisnåla hus. Under 2012 har det tagits ytter-
ligare steg i denna utveckling genom att det inte enbart 
byggs passivhus utan också hus som närmar sig nollen-
ergi-förbrukning genom att solceller installeras på husen. 
fabs har tagit i drift en mycket stor solcellsanläggning på 
taket till Stadsskogenskolan och Alingsåshem har placerat 
solceller på sin nybyggnad i kvarteret ljuset. Vårt bidrag i 
samarbetet består bland annat av kunskap och lärande, att 
tillsammans hitta de bästa lösningarna och inte minst en 
utvecklad energimätning. Mätning är ett viktigt hjälpmedel 
för kunskap och individuell energieffektivisering.

Tillsammans med Tekniska förvaltningen drivs också ett 
enträget arbete för att utveckla våra ljusmiljöer med avseen-

de på trygghet, energieffektivitet och Alingsås som ljusstad. 
Under 2012 har vi installerat en ny och innovativ belys-
ning för Brogårdspassagen, ett större samarbete mellan 
olika aktörer i området såsom Holmalunds idrottsförening, 
HSB, AB Alingsåshem, fabs AB och AB Alingsås rådhus. 
installationen har av ljusdesignerna anmälts som en kan-
didat till Stora ljuspriset 2012. Energieffektiviseringen i den 
befintliga gatubelysningen har också drivits vidare i olika 
projekt. Sedan Alingsås Energi övertog ägandet av gatube-
lysningen 2008 har vi, tekniska förvaltningen och Alingsås 
Energi, minskat elförbrukningen per ljuspunkt med cirka 
20 %. Under denna tid har också ett stort antal kvicksilver-
lampor bytts ut och tagits omhand på ett miljöriktigt sätt.

Ett annat bidrag till energieffektiv omställning är vår sats-
ning på elbilar. Under 2012 satte vi upp vår första laddstol-
pe och köpte vår första elbil. Under årets lights in Alingsås 
hyrde vi in ytterligare två elbilar som användes i projektet. 
årets lights in Alingsås blev för övrigt återigen en succé 
med 85 000 besökare under oktober.

Vår konkurrenskraft har varit god under 2012. Elpriserna 
har varit de lägsta på många år och vårt elhandelspris har 
oftast varit bland de tio bästa. Att då elhandeln visar ett 
mycket starkt ekonomiskt resultat är minst sagt glädjande. 
fjärrvärmepriserna har, mätt från januari 2012 till januari 
2013, varit sjunkande. 

Min övertygelse är att en bra arbetsmiljö är grunden för 
goda resultat och en god service till våra kunder. Därför är 
det med stolthet jag kan presentera ett gott ekonomiskt 
resultat för hela energikoncernen Alingsås Energi för 2012. 
till detta kan vi lägga att vi har många nöjda kunder, vår 
nki-undersökning som genomfördes i december visar på 
83 % nöjda kunder när energibranschen i medeltal presen-
terar 67 %. Extra roligt är det att vi också har mycket nöjda 
medarbetare. Vår medarbetarenkät, som genomfördes vid 
samma tid som nki, visar återigen på mycket höga värden.

Tack, styrelse, personal och samarbetspartner för gott 
samarbete och goda insatser under året.

Jan Olofzon, VD



– Efter att ha tittat på dagens utbud av laddstolpar 
kom vi fram till att detta system från Park & charge 
var lämpligt. fördelen är att systemet är flexibelt och 
förberett för att i framtiden kunna ta betalt via SMS 
eller App. Dessutom är dessa stolpar ombyggnadsbara 
till den kommande standarden för snabbladdning.

Varför satsningen på laddstolpar?
– Syftet med laddstolpar är att gynna elbilarna och 

få folk att ändra sitt sätt att åka bil. Sedan kommer det 
ju också att vara en lönsam affär för Alingsås Energi 
på sikt. Men infrastrukturen måste ju vara klar först. 
Som jämförelse kan man ju nämna, att ingen skulle 
köpa bensinbilar om det inte fanns bensinstationer. 
Användandet av elbilen kommer nog att växa i framti-
den. kanske kommer de som har två bilar idag att byta 
ut den andra bilen mot en elbil. Avgörande för hur fort 
denna omställning går är emellertid priset på elbilen 
och batteriets prestanda och livslängd.

Vari ligger utmaningen?
Med elbil måste man lära sig att tänka annorlunda 

vad gäller ”tankning”. Med en bensin- eller dieselbil 
tankar man när tanken är tom och fyller till max. Men 
med en elbil behöver man ladda så ofta som möjlighet 
ges. Det innebär att vi måste ha många laddstolpar 
utspridda över hela staden. när man parkerar sin elbil 
skall man samtidigt kunna ladda den. över natten lad-
dar man den hemma via sitt eget vägguttag.

Hur bedömer du potentialen?
– när infrastrukturen är utbyggd så är det bara förde-

lar med elbilen. ”Bränslekostnaden” är så låg som 2 kr/
mil. Just nu forskas det enormt mycket på elbilar och 
batterier. Här har mobiltelefonernas utveckling betytt 
mycket för att stärka tilltron till elbilens framtid. Dagens 
batterier i en mobiltelefon är betydligt bättre än bara för 
några år sedan. 

laddstolpen är idag en färdig produkt och kan leve-
reras av Alingsås Energi efter beställning från företag 
och fastighetsägare. Priset är ungefär 25 000 kr, vilket 
blir 10 000–15 000 kr per laddplats. 

laddstolpar är en 
del av infrastrukturen 
för framtidens fordon

Under sommaren 2012 installerade 

Alingsås Energi den första laddstolpen 

som dessutom ger möjlighet att ladda 

två bilar samtidigt. Stolpen finns utanför 

Alingsås Energis kontor och är tillgänglig 

för alla – förutsatt att man hämtar nyckel 

i kundtjänst. Mathias Ek har varit ansvarig 

för tekniken och berättar mer.
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förVAltningSBErättElSE 
för AlingSåS EnErgi nät AB

Ägarförhållanden
Alingsås Energi nät AB (AEnAB) är sedan 2004-01-01 ett 
helägt dotterbolag till AB Alingsås rådhus (ABAr), 556656-
2244. ABAr ägs av Alingsås kommun, 212000-1553. i 
koncernen ingår även fabs AB och AB Alingsåshem som 
dotterbolag till ABAr.  

AEnAB är moderbolag för kommunens samlade energi-
verksamhet. i koncernen ingår dotterbolaget Alingsås Energi 
AB (AEAB), som ägs till 75 % av AEnAB samt till 25 % av 
göteborg Energi AB, 556362-6794.  

Verksamheten
koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, 
elnät, värmenät, stadsnät och tjänster närliggande kärnverk-
samheten. Elhandel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga 
verksamheter i moderbolaget AEnAB.

Elnät omfattar elnätsverksamheten inom Alingsås tätort, 
Västra Bodarna, Björkekärr, Bälinge samt rödene. 

Värmenät omfattar distribution och försäljning av fjärrvärme 
inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produce-
ras huvudsakligen i Sävelundsverket, vilket ägs och drivs av 
Statkraft Värme AB.

Stadsnät omfattar bredbandsnät och datakommunikation, 
med kunder främst inom Alingsås tätort och transitering 
till norra kommundelen. På stadsnätet finns tjänster som 
transitering, internet, telefoni och kabel-tV.

Tjänster innefattar gatubelysning i tätorten och södra delen 
av kommunen på uppdrag av Alingsås kommun. Vi äger 
gatubelysningsanläggningarna och levererar ljus till kommu-
nen. Vi utför service- och underhållsarbeten på värmecen-
traler för ett antal större kunder. även administrativa tjänster 
utförs som fakturering av vatten, avlopp och renhållning. 
Affärsområdet är under utveckling, framförallt inom energi-
effektiviseringstjänster och mättjänster.

Elhandel, inköp och försäljning av el.

Väsentliga händelser
Energileveranserna är mycket väderberoende. 2012 var det  
2 % varmare än ett normalår och 12 % kallare än föregående år. 

Elnät
Den totalt transiterade elvolymen till våra 13 911 (13 949) 
kunder uppgick till 227,8 gWh (216,2). Elnätet har under 
året fortsatt att byggas ut i samband med ny bebyggelse 
och för att bibehålla den höga driftsäkerheten.

årets aktiverade investeringar uppgick till 10 913 kkr 
(20 370).

Värmenät
Omsättningen av försåld värme uppgick till totalt 123,5 
gWh (114,1), där ökningen främst förklaras av det kallare 
vädret. Under året har vi anslutit 30 (27) nya värmecentraler 
till fjärrvärmenätet.

årets aktiverade investeringar uppgick till 12 000 kkr (15 052).

Stadsnät 
i en fortsatt hård konkurrens har vi ökat vår nettoomsättning 
med 8 % jämfört med 2011, och engångsavgifterna från nya 
kunder har ökat med 22 %.

årets aktiverade investeringar uppgick till 4 584 kkr (5 229).

Tjänster
Under året har marknadsavdelningen fått ytterligare externa 
uppdrag inom renhållning, och belysningsområdet fortsätter 
att växa och utvecklas.

årets aktiverade investeringar i belysningsanläggningar 
uppgick till 2 738 kkr (4 067).

Övrigt
årets aktiverade investeringar i byggnader och mark upp-
gick till 487 kkr (1 252). årets aktiverade investeringar i 
inventarier uppgick till 417 kkr (2 483).

Alingsås Energi AB – Elhandel
försäljningsvolymen ökade jämfört med föregående år till 
156 gWh (150), där ökningen främst förklaras av ett kallare 
kvartal 4 jämfört med 2011. Bolagets omsättning minskade 
beroende på inköpspriserna som under året har nått den 
lägsta nivån på fem år. resultatet landade något lägre än 
förra året. 

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi nät AB, 

556402-5905, får härmed avge års- och koncernredovisning för 

räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31, vilket är bolagets tjugo-

andra räkenskapsår sedan bolagiseringen 1991.
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Övrigt
Miljö och Arbetsmiljö
Alingsås Energi är diplomerade som ”Miljödiplomerat 
Alingsåsföretag”. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt 
AfS2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbets-
miljöledning med stöd av dessa system.

Risker 
för att få en långsiktig kontroll över utvecklingen av räntekostna-
der har vi fastlagt en finanspolicy som vi följer upp kontinuerligt.

Elmarknaden uppvisar betydande volatilitet som vi hante-
rar med hjälp av vår riskpolicy, vilken följs upp av styrelsen 
vid varje styrelsemöte.

årligen genomförs en risk- och sårbarhetsanalys för bola-
gets nätområde, där energimarknadsinspektionens krav 
ligger till grund. Vi deltar också i Alingsås kommuns arbete 
med samhällets risk- och sårbarhetsanalys.

inom företaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstift-
ning, skatteutveckling och konkurrenssituation m m. Politiska 
beslut avseende skatter och miljöavgifter kan väsentligt påver-
ka bolagets ekonomiska utveckling, vilket också gäller regel-
verksförändringar för de verksamheter som bedrivs. ledning 
och styrelser genomför årligen riskanalyser för verksamheten.

Personal
Antalet anställda i koncernen vid årsskiftet var 46 personer 
(45). Av totala antalet medarbetare var 33 män (33) och  
13 kvinnor (12). En friskvårdssatsning med hälsokontroll och 
friskvårdstimme har genomförts under året.

Framtiden
Under många år har vi arbetat med vårt strategiska uppdrag 
för hållbar utveckling i Alingsås och under 2012 har vi landat 
ett antal projekt som kommer att påverka bolagens inriktning 
för lång tid framöver. Vi kommer att återta fjärrvärmeproduk-
tionen i egen regi, köpa vårt första vindkraftverk och fokusera 
vår bredbandsverksamhet till enbart infrastruktur och därmed 
lämna bredbandstjänsterna till marknaden.

Omsättning och resultat
koncernens nettoomsättning uppgick för det gångna räken-
skapsåret till 256 765 kkr (245 907).

årets förändrade omsättning hänförs framförallt till ökade 
intäkter inom värmenät (not 1). 

resultatet efter finansiella poster uppgick för koncernen 
till 21 936 kkr (21 066), vilket är en förbättring med 870 kkr 
mot föregående år.

årets resultat efter skatt i koncernen blev 23 642 kkr  
(14 655), vilket innebär en ökning mot föregående år med  
8 987 kkr. Skillnaden beror på återföring av uppskjuten skatt, 
obeskattade reserver, med 7 949 kkr. Bolagsskatten har från 
och med 2013 sänkts till 22 % (26,3), vilket påverkar beräk-
ningen av den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2012.

nettoomsättningen i moderbolaget uppgick  till 183 558 kkr 
(165 942), vilket är en ökning med 17 616 kkr mot föregå-
ende år. resultatet efter finansiella poster uppgick i moder-
bolaget till 18 817 kkr (17 333). 

En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 31.

Investeringar
årets sammanlagda aktiverade investeringar i koncernen 
uppgick till 30 651 kkr (48 453).

årets investeringar (exklusive förändringar i pågående 
arbeten) var 34 691 kkr (43 317).  

Likviditet och finansiering
koncernens kassaflöde uppgick till -5 887 kkr (5 540). 
Skillnaden mot föregående år förklaras av att en nyemission 
om 6 000 kkr gjordes 2011 samt att vi under 2012 har löst 
en del långfristiga krediter.

checkkrediten på tjugo miljoner kronor var i koncernen 
outnyttjad vid årsskiftet. koncernens likviditet är god.

Förslag till vinstdisposition
till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst 2 195 388,97
årets resultat 8 863 259,26
Summa 11 058 648,23

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras enligt följande:

i ny räkning överförs 
Summa 11 058 648,23

koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans 
godkännande, lämnats med 11 250 000 kronor. Vilket för-
anlett att fritt kapital per balansdagen, efter beaktande av 
skatteeffekten, reducerats med 8 291 000 kronor. fritt eget 
kapital har ökat med 572 009,26 kronor.

Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets solidi-
tet till 45,7 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. 
likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidra-
get ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investe-
ringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras 
med hänsyn till vad som anförs i ABl 17 kap 3 § 2–3 st 
(försiktighetsregeln).

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hän-

visas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tillhörande bokslutskommentarer.



 Not KONcErN KONcErN MODErbOLAG MODErbOLAG
  2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter      

nettoomsättning 1 256 765 245 907 183 558 165 942

Aktiverade arbeten för egen räkning  5 111 4 927 5 111 4 927

Servis- och anslutningsavgifter  4 223 3 906 4 223 3 906

Summa rörelseintäkter  266 099 254 740 192 892 174 775 

     

Rörelsens kostnader     

råvaror och förnödenheter  -157 997 -152 630 -90 244 -77 897

Anläggningskostnader  -5 172 -5 825 -5 172 -5 825

övriga externa kostnader 3 -17 948 -15 783 -17 294 -15 062

Personalkostnader 2 -30 921 -29 481 -29 226 -28 038

Avskrivningar  -28 321 -26 468 -28 321 -26 468

Summa rörelsens kostnader  -240 359 -230 187 -170 257 -153 290

     

 

Rörelseresultat  25 740 24 553 22 635 21 485

     

Resultat från finansiella poster     

 

övriga ränteintäkter och liknande poster 4 891 1 229 876 564

räntekostnader och liknande resultatposter 4 -4 695 -4 716 -4 694 -4 716

Summa resultat från finansiella poster  -3 804 -3 487 -3 818 -4 152

     

Resultat efter finansiella poster  21 936 21 066 18 817 17 333

     

Bokslutsdispositioner 5 - - -7 215 -6 788

Skatt 6 2 410 -5 666 -2 739 -2 782

Minoritetens andel av årets resultat  -704 -745 - - 

     

ÅRETS RESulTAT  23 642 14 655 8 863 7 763
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BAlAnSräkning – tillgångAr
belopp i kkr

 Not KONcErN KONcErN MODErbOLAG MODErbOLAG
  121231 111231 121231 111231

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader 7 38 767 40 105 38 767 40 105

Byggnadsinventarier 8 359 212 359 212

Mark 9 4 570 4 570 4 570 4 570

Markanläggningar 10 63 73 63 73

Eldistributionsanläggningar 11 82 429 79 714 82 429 79 714

fjärrvärmeanläggningar 12 166 527 167 498 166 527 167 498

kommunikationsanläggningar 13 36 369 35 470 36 369 35 470

Belysningsanläggningar 14 17 326 15 838 17 326 15 838

Externa mätaranläggningar 15 769 880 769 880

inventarier, verktyg och installationer 16 6 803 8 080 6 803 8 080

Pågående nyanläggningar 17 17 638 14 086 17 638 14 086

Summa materiella anläggningstillgångar  371 620 366 525 371 620 366 525

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i dotterföretag 18  -  - 1 000 1 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 16 16 16 16

Summa finansiella anläggningstillgångar  16 16 1 016 1 016

      

Summa anläggningstillgångar  371 636 366 541 372 636 367 541

      

Omsättningstillgångar      

Varulager      

råvaror och förnödenheter  1 041 816 1 041 816

Elcertifikat  9 363 5 758  -  -

Summa varulager  10 404 6 574 1 041 816

      

Kortfristiga fordringar      

kundfordringar  40 486 30 912 7 920 7 680

fordringar hos Alingsås kommun  25 693 12 051 2 249 1 774

fordringar hos kommunala företag  7 331 8 108 6 752 7 595

fordringar hos dotterföretag  - - 224 29 270

Skattefordran  511 - 1 016 86

övriga kortfristiga fordringar  317 1 114 223 1 113

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 29 087 23 543 18 916 15 271

Summa kortfristiga fordringar  103 423 75 728 37 299 62 789 

     

Kassa och bank 21, 28 690 6 577 490 6 249

Summa omsättningstillgångar  114 518 88 879 38 831 69 854

SuMMA TIllGÅNGAR  486 153 455 420 411 466 437 395



 Not KONcErN KONcErN MODErbOLAG MODErbOLAG
  121231 111231 121231 111231

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital  38 000 38 000 38 000 38 000

Bundna reserver  147 835 135 006 3 367 3 367

Summa bundet eget kapital  185 835 173 006 41 367 41 367

Fritt eget kapital     

fria reserver  5 075 11 538 2 196 2 723

årets resultat  23 642 14 655 8 863 7 763

Summa fritt eget kapital  28 717 26 193 11 059 10 486 

     

Summa eget kapital 22 214 552 199 200 52 426 51 853

      

Minoritetsintresse  7 557 7 053 - - 

      

Obeskattade reserver 23 - - 179 733 172 518

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner 24 990 933 990 933

Avsättning för skatter 25 40 668 46 876  -  -

Summa avsättningar  41 658 47 809 990 933

     

långfristiga skulder 26    

Skulder Alingsås kommun  - 6 106 - 6 106

övriga skulder till kreditinstitut  105 000 80 000 105 000 80 000

Summa långfristiga skulder  105 000 86 106 105 000 86 106

     

Kortfristiga skulder      

leverantörsskulder  19 419 23 187 19 127 16 652

Skatteskuld  - 8 - -

Skulder dotterföretag  - - 9 136 -

Skulder Alingsås kommun  8 55 979 31 652 23 345 67 002

Skulder kommunala företag  531 - - -

övriga kortfristiga skulder  8 589 32 952 4 083 29 137

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27, 25 32 869 27 454 17 627 13 194

Summa kortfristiga skulder  117 387 115 253 73 318 125 985

     

SuMMA EGET KAPITAl OCH SKulDER  486 153 455 420 411 466 437 395

     

Ställda säkerheter     

företagsinteckningar  inga inga inga inga 

     

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga
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kASSAflöDESAnAlyS
belopp i kkr

 Not KONcErN KONcErN MODErbOLAG MODErbOLAG
  2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten     

rörelseresultat före finansiella poster  25 740 24 553 22 635 21 485

Avskrivningar  28 024 26 468 28 024 26 468

övriga ej likviditetspåverkande poster  -370 172 -372 170

   53 394 51 193 50 287 48 123

Erhållen ränta  891 1 229 276 219

Erhållna utdelningar  - - 600 345

Erlagd ränta  -4 695 -4 716 -4 693 -4 715

Betald inkomstskatt  -1 357 -1 044 -710 -355

   48 233 46 662 45 760 43 617

ökning/minskning varulager  -3 830 -1 546 -225 -22

ökning/minskning kundfordringar  -9 573 201 -240 2 135

ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -17 610 31 813 26 660 -16 621

ökning/minskning leverantörsskulder  -6 083 5 593 161 -88

ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  5 909 -20 291 -55 142 33 880

Kassaflöde från den löpande verksamheten  17 046 62 432 16 974 62 901

 

Investeringsverksamheten      

investeringar i materiella anläggningstillgångar 30 -32 378 -42 477 -32 378 -42 477

Sålda materiella anläggningstillgångar  2 001 - 2 001 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -30 377 -42 477 -30 377 -42 477

     

Finansieringsverksamheten     

nyemission  - 6 000 - 6 000

Upptagna lån  18 894 -10 000 18 894 -10 000

lämnat koncernbidrag  -11 250 -10 300 -11 250 -10 300

Utbetald utdelning  -200 -115 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7 444 -14 415 7 644 -14 300

     

ÅRETS KASSAFlÖDE  -5 887 5 540 -5 759 6 124

Likvida medel vid årets början  6 577 1 037 6 249 125

Likvida medel vid årets slut  690 6 577 490 6 249
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BOkSlUtSkOMMEntArEr
OcH nOtEr för kOncErn OcH MODErBOlAg

Redovisnings- och värderingsprinciper
årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. 
Om ej särskilt anges nedan är redovisnings- och värderings-
principer oförändrade mot föregående år 

Koncernredovisning 
i koncernredovisningen ingår dotterföretag där moder-
bolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna. koncernredovisningen är upprättad enligt 
redovisningsrådets rekommendationer, och koncern-
balansräkningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.

Intäkter 
intäkter redovisas i den takt med vilken varor/tjänster levere-
ras till kunden.

Anläggningstillgångarna 
Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. för 
byggnader anskaffade genom övertag av verksamhet från 
Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar 
på kommunens ursprungliga anskaffningsvärden.

Avskrivningar sker enligt följande:
Maskiner och inventarier 10–20 %
Datorer 33 %
Eldistributionsanläggningar 5–10 %
fjärrvärmeanläggningar 5 %
kommunikationsanläggningar 5–33 %
Belysningsanläggningar 5–10 %
Externa mätare 10 %
Byggnader 2–3 %
Byggnadsinventarier 10 %
Markanläggningar 5 %

Pågående arbeten 
Pågående arbeten har tagits upp till nedlagda direkta kost-
nader och skälig andel av indirekta kostnader.

Varulager
råvaror och förnödenheter har värderats till anskaffnings-
värde med avdrag för inkurans med 3 %.

Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in först 
ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen.

inköpta elcertifikat finns registrerade hos Svenska kraftnät.

Fordringar och skulder
Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed 
de beräknas inflyta. övriga tillgångar och skulder har värde-
rats till anskaffningsvärden om inget annat angivits.

Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs 
eller till terminskurs då valutasäkring har skett.

Mellanhavanden med Alingsås kommun bruttoredovisas.

Inkomstskatter 
redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall beta-
las eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt, 
samt andel i intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och  
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas.

för poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattningar.

i moderbolaget redovisas – på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning – den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna.

Kassaflödeanalys
kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktill-
godohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels 
är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, 
dels 
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.     
 

  NOT 1   Nettoomsättning 

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

intäkter elleveranser 134 881 138 986 56 918 54 554

intäkter fjärrvärmeleveranser 98 780 88 248 98 780 88 248

intäkter stadsnät 10 951 10 177 10 951 10 177

övriga intäkter 12 153 8 496 16 909 12 962

Summa nettoomsättning 256 765 245 907 183 558 165 941
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  NOT 2  Personal

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Medelantalet anställda har varit:     

kvinnor 13 12 13 12

Män 31 34 29 32

Summa 44 46 42 44

 

Företagsledningens könsfördelning    

Styrelseledamöter (inkl. suppleanter): 23 21 18 17

varav kvinnor 3 3 3 3

därav ej anställda 2 2 2 2

varav män 20 18 15 14

därav ej anställda 17 16 12 12

    
Verkställande direktör 1 1 1 1

varav män 1 1 1 1

Övriga ledande befattningar 6 6 6 6

varav kvinnor 2 2 2 2

varav män 4 4 4 4

  

kvinnor 5 5 5 5

Män 25 23 20 19

Summa 30 28 25 24

  

Löner och andra ersättningar    

Styrelse och verkställande direktör 3 792 1 204 3 648 1 064

övriga anställda 15 450 16 928 14 473 15 963

Summa löner och ersättningar 19 242 18 132 18 121 17 027

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 214 6 294 5 785 5 866

Pensionskostnader 3 921 3 954 3 424 3 514

Summa sociala avgifter 10 135 10 248 9 209 9 380

Varav pensionskostn. till VD och styrelse 491 461 491 461

 

Summa lönekostnader, ersättningar,    

pensionskostn. och sociala avgifter 29 376 28 380 27 329 26 407

 

Enligt VD:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida ett 

avgångsvederlag på 21 månadslöner utöver de tre månaders uppsägningstid 

som gäller. Vid förändring av väsentlig betydelse i ägarstrukturen eller verk-

samhet som har väsentlig påverkan på VD:s arbetssituation kan VD säga 

upp sig själv med samma villkor.

  MODErbOLAG

   2012 2011

Sjukfrånvaro  

total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 3,6 % 2,0 %

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser   

sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,0 % 0,0 %

    

Sjukfrånvaro som andel av varje grupps ordinarie arbetstid   

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:  

Män   3,8 % 1,7 %

kvinnor   3,0 % 3,1 %

  

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori   

29 år eller yngre * *

30 - 49 år 1,8 % 2,0 %

50 år eller äldre 5,1 % 2,0 %

* Sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i gruppen understiger 10.  
   
 

  NOT 3  Arvoden och kostnadsersättningar 

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011* 2012 2011*

Ernst & Young   

revisionsuppdrag 110 116 72 86

Andra uppdrag 115 39 76 34

Av kommunen vald lekmannarevisor   

revisionsuppdrag 33 33 17 16

Summa 258 188 165 136

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-

ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses 

arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt råd-

givning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 

eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 

uppdrag.     

* 2011 års utfall korrigerat.
  

  NOT 4  Finansiella poster  

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ränteintäkter dotterbolag -  - 200 200

ränteintäkter Alingsås kommun 331 593 9 0

övriga finansiella intäkter 560 636 66 19

Utdelning från dotterbolag  -  - 600 345

räntekostnader  Alingsås kommun -696 -776 -695 -776

Borgensavgift  Alingsås kommun -263 -240 -263 -240

övriga räntekostnader -3 737 -3 700 -3 737 -3 700

Summa finansiella poster -3 804 -3 487 -3 818 -4 152

  NOT 5  bokslutsdispositioner   

  MODErbOLAG

   2012 2011

förändring periodiseringsfond 0 -1 500

Avskrivningar utöver plan   7 215 8 288

Summa   7 215 6 788

  NOT 6  Skatt
 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Betald skatt på årets resultat 3 798 3 606 2 739 2 782

Uppskjuten skatt -6 208 2 060 - -

Summa skatt -2 410 5 666 2 739 2 782

Bolagsskatten har från och med 2013 sänkts till 22 % (26,3), vilket påverkar 

beräkningen av den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2012.

    

  NOT 7  byggnader    

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 52 592 51 490 52 592 51 490

försäljningar och utrangeringar -440 0 -440 0

inköp 306 1 102 306 1 102

Utgående ack. anskaffningsvärden 52 458 52 592 52 458 52 592

ingående avskrivningar -12 487 -11 126 -12 487 -11 126

försäljningar och utrangeringar 191  191 

årets avskrivningar -1 395 -1 361 -1 395 -1 361

Utgående ack. avskrivningar -13 691 -12 487 -13 691 -12 487

Utgående planenligt restvärde 38 767 40 105 38 767 40 105

Taxeringsvärde byggnader  19 890 19 890 19 890 19 890 
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  NOT 8  byggnadsinventarier  

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 426 314 426 314

inköp 181 112 181 112

Utgående ack. anskaffningsvärde 607 426 607 426

ingående avskrivningar -214 -198 -214 -198

Årets avskrivningar -34 -16 -34 -16

Utgående ack. avskrivningar -248 -214 -248 -214

Utgående planenligt restvärde 359 212 359 212

  NOT 9  Mark     

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 4 570 4 544 4 570 4 544

inköp - 27 - 27

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 570 4 570 4 570 4 570

Taxeringsvärde mark 4 263 4 263 4 263 4 263

  NOT 10  Markanläggningar   

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 202 190 201 190

inköp - 12 - 12

Utgående ack. anskaffningsvärden 202 202 201 201

ingående avskrivningar -129 -117 -129 -117

årets avskrivningar -10 -12 -10 -12

Utgående ack. avskrivningar -139 -129 -139 -129

Utgående planenligt restvärde 63 73 63 73

  NOT 11  Elnätsanläggningar   

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 150 086 129 716 150 086 129 716

försäljningar och utrangeringar -1 561 - -1 561 -

årets aktiverade utgifter 10 913 20 370 10 913 20 370

Utgående ack. anskaffningsvärden 159 438 150 086 159 438 150 086

ingående avskrivningar -70 372 -64 146 -70 372 -64 146

försäljningar och utrangeringar 338 - 338 -

årets avskrivningar -6 974 -6 226 -6 974 -6 226

Utgående ack. avskrivningar -77 009 -70 372 -77 008 -70 372

Utgående planenligt restvärde 82 429 79 714 82 429 79 714

   NOT 12  Värmenätsanläggningar   

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 283 950 268 898 283 950 268 898

årets aktiverade utgifter 12 000 15 052 12 000 15 052

Utgående ack. anskaffningsvärden 295 949 283 950 295 949 283 950

ingående avskrivningar -116 452 -104 163 -116 452 -104 163

årets avskrivningar -12 971 -12 289 -12 971 -12 289

Utgående ack. avskrivningar -129 423 -116 452 -129 423 -116 452

Utgående planenligt restvärde 166 527 167 498 166 527 167 498

 NOT 13  Stadsnätsanläggningar   

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 63 779 58 550 63 779 58 550

försäljningar och utrangeringar -1 161 - -1 161 -

årets aktiverade utgifter 4 584 5 229 4 584 5 229

Utgående ack. anskaffningsvärden 67 202 63 779 67 202 63 779

ingående avskrivningar -28 310 -24 959 -28 310 -24 959

försäljningar och utrangeringar 1 060 - 1 060 -

årets avskrivningar -3 584 -3 351 -3 584 -3 351

Utgående ack. avskrivningar -30 833 -28 310 -30 833 -28 310

Utgående planenligt restvärde 36 369 35 470 36 369 35 470

  NOT 14  belysningsanläggningar  

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 19 128 15 061 19 128 15 061

årets aktiverade utgifter 2 738 4 067 2 738 4 067

Utgående ack. anskaffningsvärden 21 866 19 128 21 866 19 128

ingående avskrivningar -3 290 -2 209 -3 290 -2 209

årets avskrivningar -1 250 -1 081 -1 250 -1 081

Utgående ack. avskrivningar -4 540 -3 290 -4 540 -3 290

Utgående planenligt restvärde 17 326 15 838 17 326 15 838

  NOT 15  Externa mätaranläggningar  

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 1 103 1 103 1 103 1 103

årets aktiverade utgifter - - - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 1 103 1 103 1 103 1 103

ingående avskrivningar -223 -112 -222 -111

årets avskrivningar -111 -111 -111 -111

Utgående ack. avskrivningar -334 -223 -334 -222

Utgående planenligt restvärde 769 880 769 880

  NOT 16  Inventarier, verktyg och installationer 

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 20 606 18 123 20 606 18 123

årets aktiverade utgifter 417 2 483 417 2 483

Utgående ack. anskaffningsvärden 21 023 20 606 21 023 20 606

ingående avskrivningar -12 527 -10 506 -12 527 -10 506

årets avskrivningar -1 694 -2 021 -1 694 -2 021

Utgående ack.avskrivningar -14 220 -12 527 -14 220 -12 527

Utgående planenligt restvärde 6 803 8 080 6 803 8 080

  NOT 17  Pågående nyanläggningar  

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Elnät 4 847 5 400 4 847 5 400

Värmenät 5 596 4 865 5 596 4 865

Stadsnät 4 662 2 864 4 662 2 864

Belysning 2 523 893 2 523 893

Byggnader 11 64 11 64

Summa pågående nyanläggningar 17 638 14 086 17 638 14 086

  NOT 18  Andelar i dotterbolag   
 kapital rösträtts-     Antal Bokfört 
  andel   andel aktier/andel  värde

Alingsås Energi AB, 556499-0413, 

med säte i Alingsås 75 % 75 % 10 000 1 000

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.    

  NOT 19  Andra långfristiga värdepappersinnehav 
       Antal  Bokfört 
   aktier/andel  värde

Svenska Värmeverkens Ekonomiska förening (VärMEk) 15 15

Alingsås futurum Ekonomisk förening 1 1

Summa bokförda andelar i intresseföretag 16 16
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  NOT 20  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Upplupna intäkter energileveranser 27 256 21 498 17 154 13 275

förutbetalda försäkringspremier 410 358 363 320

övriga förutb. kostn. och uppl. intäkter 1 422 1 687 1 399 1 676

Summa förutb. kostn. och uppl. intäkter 29 087 23 543 18 916 15 271

  NOT 21  Kassa och bank  

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

kassa och bank 690 6 577 490 6 249

krediter, vilka ej ingår i likvida medel, uppgick vid årets slut till 20 000 kkr  

(20 000 kkr), varav i moderbolag 20 000 kkr (20 000 kkr). 

  NOT 22  Eget kapital  
 Aktie- Bundna fria Summa
 kapital reserver reserver eget kapital
KOncERn

Årets förändring av eget kapital

ingående balans 38 000 135 007 26 195 199 200

koncernbidrag   -11 250 -11 250

Skatteeffekt av koncernbidrag   2 959 2 959

förskjutning mellan fritt och bundet kapital  12 828 -12 828 -

förändrad skattesats/Uppskjuten skatt   7 950 7 950

årets resultat   23 642 23 642

Utgående balans 38 000 147 835 28 717 214 552
 Aktie- Bundna fria Summa

MOdERBOLAg

Årets förändring av eget kapital   

ingående balans 38 000 3 367 10 487 51 853

koncernbidrag   -11 250 -11 250

Skatteeffekt av koncernbidrag   2 959 2 959

årets resultat   8 863 8 863

Belopp vid årets utgång 38 000 3 367 11 059 52 426

MOdERBOLAg 2012 2011

Ägarstruktur och antal aktier Aktier Röster Aktier Röster

Alingsås kommun 380 000 380 000 380 000 380 000

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.    

  NOT 23  Obeskattade reserver 

 MODErbOLAG

 2012 2011

Avskrivningar utöver plan 179 733 172 518

Summa 179 733 172 518

  NOT 24  Avsättningar till pensioner  

Avsatt reserv till kPA (kommunernas försäkringsaktiebolag).

Vid beräkningen har vi tillämpat den beräkningsmodell som anvisats av 

Pensionsfinansieringskommittén (p-finken-85). Beräkningsmodellen bygger på 

reglerna i tryggandelagen (SfS 1967:531), modifierade med hänsyn till den 

kommunala pensioneringens särart. 

för personer som var pensionerade vid räkenskapsåret 1999 års ingång 

har pension beräknats av kPA. för övriga är pensionsskulden placerad i SPP 

liV AB. Pensionsutfästelse har lämnats av Alingsås Energi enl. PA-kf.

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Summa skulder pensioner KPA 990 933 990 933

Varav till VD och styrelse 0 0 0 0

  NOT 25  Uppskjuten skatt

Skillnaden i  moderbolaget mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 

redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskaps-

år, samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten 

för dessa år, utgörs dels av uppskjuten skatt på obeskattade reserver,  

39 541 kkr (45 372 kkr). 

i koncernen utgörs skillnaden enligt ovan av obeskattade reserver,   

40 668 kkr (46 876 kkr). 

i koncernen redovisas årets uppskjutna skatt, -6 208 kkr (2 060 kkr), som 

skattekostnad i koncernresultaträkningen.  

Av årets uppskjutna skattekostnad är -6 208 kkr (2 060 kkr) hänförliga till 

förändring i obeskattade reserver. 

Bolagsskatten har från och med 2013 sänkts till 22 % (26,3), vilket påver-

kar beräkningen av den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2012.  
 
  NOT 26  Långfristiga skulder 

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

förfallodag inom ett år - full 

refinansiering kommer att ske - 25 000 - 25 000

förfallodag mellan två och fem år 105 000 80 000 105 000 80 000

förfallodag mellan fem och tio år - 6 106 - 6 106

Summa långfristiga skulder 105 000 111 106 105 000 111 106

Bolaget har räntederivat uppgående till 65 000 tkr. Marknadsvärdet beräknades 

till -1 739 tkr den sista december 2012. 

kostnaden skulle vid en försäljning vid det tillfället uppgå till densamma. 

Bolagets finanspolicy anger att räntederivat inte får användas i spekulativt 

syfte samt att en koppling måste finnas till skuldportföljen. Syftet med rän-

tederivaten är att minska den totala risken för höga räntekostnader och att 

bolaget därför får en jämnare kostnadsfördelning över åren. 

  NOT 27  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Upplupna räntekostnader 333 380 333 380

Upplupna löneskulder 1 253 1 176 1 168 1 087

Upplupna sociala avgifter 945 823 880 759

Upplupna skulder energiråvaror 23 443 17 462 14 295 9 891

Elcertifikat 5 848 6 371 - -

förutbetalda intäkter - 575 - 575

övriga poster 1 047 667 952 502

Summa upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter 32 869 27 454 17 627 13 194

  NOT 28  Koncernförhållanden  

Dotterbolaget Alingsås Energi AB, 556499-0413, med säte i Alingsås, ägs till 

75 % av Alingsås Energi nät AB 556402-5905, med säte i Alingsås och till 

25 % av göteborg Energi AB, 556362-6794, med säte i göteborg. 
checkräkningskredit     
Alingsås kommun har med bank avtalat om ett s.k. koncernkontosystem. 

Mellan kommunen och dess dotterbolag har koncerninterna kreditvolymer 

avtalats. tillgodohavande/skuld på koncernkontot per 2012-12-31 redovisas 

som kortfristig fordran/skuld till Alingsås kommun.

 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

Saldo koncernkonton 23 608 9 974 351 -51 978

Limit 20 000 20 000 20 000 20 000

Av årets intäkter avser 19,7 % (13,7 %) kommunkoncernintern fakturering.

Av årets inköp avser 1,4 % (2,8 %) kommunkoncernintern fakturering.

Dotterbolaget Alingsås Energi AB köper tjänster såsom ekonomi, administration, 

fakturering, personal och löner samt anläggningsarbeten från moderbolaget.
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  NOT 31  Nyckeltalssammanställning Koncern   

Avkastningsstruktur 2012 2011 2010 2009 2008

1) Avkastning på eget kapital (%) 10,2 10,6 14,5 16,8 14,3

2) Avkastning på totalt kapital (%) 5,5 5,7 6,9 7,5 6,9

3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5

Resultatstruktur 

4) Vinstprocent (%) 10,4 10,5 11,5 14,0 12,6

5) nettoresultat/omsättning (%) 8,5 8,6 9,7 12,3 10,4

Kapitalstruktur 

6) kassalikviditet  (%) 105,7 88,8 99,6 110,2 79,3

7) Soliditet (%) 44,1 43,7 40,2 39,2 40,0

Nyckeltalssammanställning Moderbolag  

Avkastningsstruktur 2012 2011 2010 2009 2008

1) Avkastning på eget kapital (%) 9,8 9,7 15,4 14,9 14,2

2) Avkastning på totalt kapital (%) 5,7 5,0 7,7 7,1 7,1

3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5

Resultatstruktur 

4) Vinstprocent (%) 12,8 13,3 17,0 17,7 17,9

5) nettoresultat/omsättning (%) 10,3 10,4 14,2 15,0 14,5

Kapitalstruktur

6) kassalikviditet (%) 78,8 70,7 74,7 86,5 57,3

7) Soliditet (%) 46,8 40,9 42,0 40,4 40,7

  NOT 30  Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
 KONcErN MODErbOLAG

 2012 2011 2012 2011

årets investeringar ( not 7 till 17 ) -34 692 -43 317 -34 692 -43 317

Ej bet. leverantörsfakturor avseende förvärvade anläggningar 4 009 1 695 4 009 1 695

Påverkan på likvida medel från årets investeringar -30 683 -41 622 -30 683 -41 622

Betalning av skulder hänförliga till tidigare investeringar -1 695 -855 -1 695 -855

Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten -32 378 -42 477 -32 378 -42 477

  NOT 29  Uppgift om moderföretag 

Moderföretag i den största koncernen, där Alingsås 

Energi nät AB är dotterföretag och där koncernredovis-

ning upprättas, är Alingsås kommun, 212000-1553, med 

säte i Alingsås. Moderföretag i den minsta koncernen, där 

Alingsås Energi nät AB är dotterföretag och koncernredo-

visning upprättas, är AB Alingsås rådhus, 556656-2244, 

med säte i Alingsås.

Definitioner 

1) resultat efter finansiella poster i procent av 

eget kapital plus 78,0 % (73,7) av obeskattade 

reserverna. 

2) rörelseresultat plus finansiella intäkter i pro-

cent av totalt kapital.

3) Summa skulder plus latent skatteskuld på 

obeskattade reserver i förhållande till eget 

kapital plus 78,0 % (73,7)  av obeskattade 

reserverna.

4) rörelseresultat efter avskrivningar plus finan-

siella intäkter i procent av nettoomsättningen.

5) rörelseresultat efter finansiella poster i pro-

cent av nettoomsättningen.

6) Omsättningstillgångar minus lager plus 

checkräkningskredit i procent av kortfristiga 

skulder.

7) Eget kapital plus 78,0 % (73,7) av obeskatta-

de reserverna i procent av balansomslutningen.

Årsredovisning för Alingsås Energi Nät Ab för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31

Alingsås 2013-02-26

  

  

 Gunnar Henriksson billy Westerholm Kerstin Larsson

 Ordförande Vice ordförande

 björn Svennung roger Andersson bengt Sernestrand

 

 Tomas Hurtig Jan Olofzon

  Verkställande direktör

 Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-01 Min granskningsrapport har avgivits 2013-02-28

 

 Hans Gavin bernt-Erik Nyberg

 Auktoriserad revisor Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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lEDningSgrUPP 
AlingSåS EnErgi nät AB OcH AlingSåS EnErgi AB.
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Jan Olofzon

Jan WernerJörgen DamborgKjell Johansson Inga-Lena Ström

StyrElSElEDAMötEr 
OcH ErSättArE  

AlingSåS EnErgi nät AB OcH AlingSåS EnErgi AB.

Bengt FogdeStefan Båge

Jesper Lindahl

Kerstin Larsson

Gunnar Henriksson

Lena Wiberg

Holger Grahm Birgit ThormanJohnny ÖsthHåkan Johansson

Fredrik Dolff Bengt SernestrandBjörn Svennung

Fredrik Wizemann

Magnus Sandberg Bertil Jonsson

Roger Andersson Tomas Hurtig

Billy Westerholm

Birgitta Näslund Sture Bergdin

Dessutom ingår Emil Arvidsson och Bertil 
Andersson som ledamöter i Alingsås Energi 
AB respektive Alingsås Energi Nät AB. 
Dessa kunde ej närvara vid fototillfället.

Alingsås Energi är en kommunägd energikoncern och 
ingår i Alingsås kommuns koncernbolag Ab Alingsås 
rådhus. Alingsås Energi Nät Ab är moderbolag för 
kommunkoncernens samlade energiverksamhet och 
driver verksamheterna elhandel (via dotterbolaget 
Alingsås Energi Ab), elnät, fjärrvärme, datakommuni-
kation och tjänster närliggande kärnverksamheten. 

Alingsås Energi är en tongivande aktör som bidrar 
till förverkligandet av kommunens vision, som ger 
en helhetssyn för utvecklingen av Alingsås. Under 
årens lopp har företaget utvecklats till ett heltäck-
ande energiföretag som bidrar med samhällsnytta 
för Alingsås, dess invånare och näringsliv. Alingsås 
Energi ger sina kunder en ljusare vardag.

Alingsås Energi – för en ljusare vardag

Hans Olof Andersson
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Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut omfattar både Alingsås 
Energi nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet 
är ett frivilligt åtagande från företaget och redovisar nyckeltal, 
förändringar, händelser och måluppföljning för arbetsmiljön.

Arbetstid. Arbetstidsfördelningen är en viktig indikator för 
hela företagets arbetsmiljö. risker kan bli synliga om t.ex. 
andelen övertid blir för hög eller sjuktalen ökar.

Under 2012 låg sjuktalen högre än föregående år. 
Bidragande orsak var en svår förkylningssäsong, enskilda  
allvarliga sjukdomar och att det i samband med hälsounder-
sökningen uppdagades några problem, vilket gjorde att vi 
snabbt kunde vidta åtgärder.

Personal. köns- och åldersfördelningen visar att Alingsås 
Energi fortfarande har en hög genomsnittsålder och att färre 
kvinnor än män är anställda. Medelåldern för 2012 låg på 
något över 47 år.

Kompetensutveckling. Under 2012 investerades i snitt 
18 590 kr/anställd (14 862) för kompetensutveckling. i detta 
ingår löpande kompetenshöjande och kompetensbevarande 
utbildningar. Särskilda insatser var bl.a. koncerndagen, insat-
ser på avdelningarna och första hjälpen-utbildning för hela 
personalen.

Medarbetarenkät. i årets enkät svarade 43 av 46 anställda.
totalt hade enkäten 28 frågor och i jämförelse med 2011 

förbättrades snittet på 23 punkter och låg på 5 punkter oför-
ändrat. ingen fråga fick ett sämre värde än föregående år.  
för vidare information se separat artikel på sid 2.

Skyddsronder. Skyddsronderna fokuserade mest på kon-
torsarbetsplatserna på ljuset och Bulten. främst handlade 
det om uppföljning av bullerdämpande åtgärder. Det konsta-
terades att insatserna gett ett bra resultat och att arbetsplat-
serna har en mycket bra arbetsmiljö. 

totalt rapporterades 21 händelser, varav 7 tillbud och 2 
olyckor. Alla händelser utreddes och ledde om nödvändigt  
till åtgärdsplaner. Olyckorna anmäldes till försäkringskassan. 

Hälsosatsning. Under våren 2012 startades en hälso-
satsning som ska motivera personalen till ökad aktivitet och 

bättre hälsa i framtiden. i satsningen ingår en hälsounder
sökning, med uppföljning under 2013, föreläsningar och 
instruktioner i t.ex. gym och stavgång, översyn av gymmet 
och införande av en friskvårdstimme där samtliga medarbe-
tare får avsätta en timme per vecka för friskvårdsaktiviteter. 
Huvudsakligen används företagets gym eller man tar en 
promenad. 

Under våren genomfördes också fördjupade undersökning-
ar av personal som ska genomföra höjdarbete (t.ex. i stolpar). 
Arbetsorganisationen har därefter anpassats så att man tar 
hänsyn till personer som inte får utföra höjdarbete.

Certifiering mot AFS 2001:1. Under maj genomfördes den 
första omcertifieringsrevisionen av hela systemet. i revisionen 
framkom endast några få åtgärdspunkter: två mindre avvikel-
ser och tre noteringar. Avvikelserna och noteringarna korrige-
rades omedelbart eller lades upp i en handlingsplan. 

uppföljning av 2012 års arbetsmiljömål. Målen löper 
under två år (2011–2012). Under denna tidsram satte vi upp 
två övergripande mål:
1. Tillbudsrapporteringen ska förbättras
Under perioden har rapporteringen av avvikelser ökat, vilket 
gjort det möjligt att förbättra arbetsmiljön. Målet kan ses som 
uppfyllt.
2. Stress och stressproblem ska minska på företaget
Under perioden har i den årliga medarbetarenkäten indikato-
rerna för stress förbättrats, dock inte i den omfattningen som 
man angett som målvärden. Målet har missats men utveck-
lingen går åt rätt håll. 

ArBEtSMilJöBOkSlUt

”Mycket bra 
arbetsmiljö”

Slutsats
Det gångna året har återigen visat att ett systematiskt 

arbete med arbetsmiljöfrågor ger resultat. Undersökningar 

bildar grunden för insatser som sedan följs upp. Men siffror 

och handlingsplaner är en sida, en annan är den verkliga 

upplevelsen och där kan man enkelt konstatera att Alingsås 

Energi har en mycket bra arbetsmiljö

Cykling

Golf

Gym

Gruppass/
Gympa

Löpning

Promenad

Simning

Stavgång

Tennis
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All el från för-
nyelsebara källor

Vad händer när världen blir fyra grader varmare? Denna fråga 
ställde Världsbanken och fick svar i en uppmärksammad studie 
som gav argument för att förhindra en framtid med torka, över-
svämningar, extremväder och globala flyktingströmmar. 

Energisektorn har i sammanhanget ett stort ansvar och 
Alingsås Energi drar sitt strå till stacken genom att aktivt välja 
mindre klimatpåverkande lösningar. 

Kemikalier. Alingsås Energi använder ett 50-tal kemikalier för 
avfettning, smörjning och kemikalier för fordon. Alla dessa risk-
bedöms för miljöpåverkan, arbetssäkerhet och brandfara. 

Avfall. Alingsås Energis avfall består huvudsakligen av kabel-
rester, utrangerad utrustning, kontorsavfall, förpackningsmaterial 
och produkter som används i det dagliga arbetet.

totalmängden avfall uppgick 2012 till ca 36 ton, varav 17 ton 
är skrot från verksamheten (kabelrester, metallskrot). 

Klimatredovisning Alingsås Energi 2012. redovisningen 
fokuserar främst på klimatpåverkan genom fjärrvärme, interna 
transporter, intern energiförbrukning och försäljning av el. 

Fjärrvärme. Under 2012 har inköpen av fjärrvärme legat högre 
än föregående år, 145 gWh (134). ökningen beror främst på  
att 2012 var något kallare än 2011. koldioxidutsläppen från olje-
eldning låg på 767 t (1700). Utsläppen ligger därmed på lägsta 
nivån sedan redovisningens start. Orsaken är stödeldning med 
bioolja som inte räknas som klimatpåverkande i denna redovis-
ning. Oljeeldningen står för endast 2 % av produktionen.  

Koldioxid från energiförbrukning i fastigheter.  
totalförbrukningen av energi uppgick till 304 MWh på ljuset 
och till 394 MWh på Bulten. inom Alingsås Energi används 
endast Bra Miljöval-el, så elförbrukningens klimatbelastning  
värderas till noll och fjärrvärmen motsvarar ca 1,7 ton koldioxid. 

Försäljning och användning av el. Alingsås Energi köper in 
sin el från förnyelsebara källor, totalt 156,2 gWh, varav ca 109 
gWh från vattenkraft med ursprungsgarantier. 31,5 gWh från 
vindkraftverk genom direktkontrakt från vindkraftverk och ca 3 
gWh från vattenkraft, också genom direktkontrakt. Därutöver 
såldes ca 12,8 gWh Bra Miljöval-el som köptes via DinEl.

Om våra kunder hade köpt ”vanlig” el från leverantörer som 
säljer ”nordpool-Mixen” hade detta motsvarat ca 45 500 ton 
koldioxid samt 547 kg kärnavfall. 

för nätförlusterna och driften av samtliga anläggningar köper 
Alingsås Energi nät in ca 10 gWh Bra Miljöval-el.

Andra växthusgaser. Alingsås Energi har ca 20 kg svavel-
hexafluorid i gastäta högspänningsbrytare. Om hela mängden 
skulle läcka, motsvarar detta en belastning på klimatet av 302 
ton koldioxid. Under 2012 inträffade inga läckage.

Särskilda händelser. Alingsås Energi har köpt en elbil och 
uppfört en laddstolpe. Se separat artikel på sid 6.

Det har också genomförts en studieresa till danska Samsö för 
att besöka ett samhälle som är helt självförsörjande på förnyel-
sebar energi. Elförsörjningen säkerställs där genom vindkraft på 
ön och i kustvattnet runt ön. Man har byggt upp ett litet fjärr-
värmenät som eldas med halm och annat biobränsle från öns 
jordbruk. resan var inspirerande och gav förståelse för fram-
gångsfaktorer som leder till hållbar energiförsörjning. 

uppföljning miljömål. Alingsås Energi hade följande mål 2012:
1. Fjärrvärme ska deklareras med märkningen Bra Miljöval
Målet är inte uppfyllt på grund av löpande förhandlingar kring 
driften av Sävelundsverket. 
2. Utsläppen av växthusgaser från egna transporter ska 
inte överstiga 60,4 ton cO2-ekvivalenter
Utsläppen från fordon uppgick till 61 ton trots att man numera 
arbetar i enmannalag och inte delar driftbilar. 
3. Energiförbrukningen för uppvärmning av fastigheter ska 
fram till 2015 sänkas med 10% i förhållande till 2009 
Den totala förbrukningen ligger över 2009 års värden. förklar-
ingen är bl a ett nytt datorrum på Bulten som kräver kylning.

Slutsats
De totala koldioxidutsläppen (netto), inklusive värmepro-

duktion för Alingsås Energi, låg 2012 under föregående års 

värden, mycket tack vare övergången till bioolja i fjärrvärmen. 

Utsläppen från transporter har sjunkit något under året. 

Under 2013 kommer ytterligare åtgärder att vidtas.

Direktkontrakt 
Vind [20%]

Direktkontrakt 
Vatten [2%]

Vattenkraft 
med  ursprungs-
garantier [70%]

Bra miljöval [8%]  
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Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör 
av energi- och infrastrukturtjänster med tydligt fokus på helhe-
ten för kunden och på energieffektiva och klimatsmarta lös-
ningar. Ett bra exempel på detta är Alingsås Energi AB, som 
handhar elförsäljningen. från och med 2011 köper bolaget 
bara in el som har en officiell ursprungsgaranti, vilket är ett 
bevis för att elen har producerats av förnybara energikällor och 
är klimatneutral. 100 procent grön el från sol, vind och vatten. 
förutom närheten, kunnandet och tryggheten så är också 
priset en viktig faktor.

– Vi vet att våra priser är dokumenterat låga. Som kund hos 
oss kan man välja mellan fyra huvudkategorier av elavtal: tills-
vidarepris, fastpris, kombinationspriset SmartEl eller rörligt pris, 
berättar försäljningschef Jan Werner.

Hela den inköpta försäljningsvolymen för 2012 bestod av 
vind- och vattenproducerad el med officiell ursprungsgaranti. 
Elen kom till största delen från Statkrafts två kraftstationer 
samt en del från lokalt producerad vind- och vattenkraft. 
Vattenkraften kom, förutom från Statkraft, från källafors 
kraftstation i Säveån och Hjälmared kvarns kraftstation. 
Vindkraften kom från älvsborgsvinds verk i lidköping, 
kungshamn och Dalsland samt från Holvind i Hol och 
Mungseröd Vindkraftpark i tanum.

Men bolaget verkar på en fri marknad där många tittar på 
priset, men allt fler väger också in de miljömässiga aspekterna. 

– Vi vet att vi har ett bra erbjudande och flera av våra elavtal 
har tidvis varit de allra lägsta i landet. Men vi är övertygade om 
att en tydlig miljöprofil är och kommer att vara en viktig konkur-
rensfördel. grön el är ett aktivt val som vi gör för att vi tror att 
det gagnar våra kunder och vårt företag. Vi ser också att det 
ger kommersiell effekt. 

Alingsås Energi hamnade högst upp på listan när greenpeace 
i början av året genomförde sin årliga ranking av landets ener-
gibolag och dess andel förnyelsebar energi. Ungefär samtidigt 
visade Villaägarnas riksförbunds summering av den årliga 
elkostnaden för invånarna i Västsverige att elen faktiskt var  
billigast i Alingsås. 

– två undersökningar som stärker oss i vår övertygelse att 
det går att kombinera ett långsiktigt och hållbart agerande med 
framgång på en öppen marknad, säger Jan och får medhåll av 
sin kollega kenneth Paridon.

Dagens energimarknad präglas av energieffektivisering och 
besparingar som medför minskade energibehov. Vår uppgift är 
inte bara att hjälpa våra kunder att hushålla med energin på ett 
miljömässigt riktigt sätt. Vi ska samtidigt också behålla och 
utveckla vår marknadsposition.

– Att vårda kundrelationerna är kanske den viktigaste fram-
gångsfaktorn för oss. Vår lokala förankring och närheten till 
kunderna, i kombination med kundanpassade och miljöprofile-
rade erbjudanden, gör att vi är attraktiva på marknaden. Under 
året har vi intensifierat vår marknadsföring med projektet ”Hem 
ljuva hem” där vi erbjuder gamla kunder att komma tillbaka till 
Alingsås Energi. idag är vår utmaning att få kunderna att stan-
na kvar och sedan att få tillbaka dem som väljer att lämna oss. 
Men vi har en positiv grundsyn och agerar på en tillväxtmark-
nad med ett attraktivt erbjudande. Att vi nu återigen gör ett 
positivt resultat, trots rådande marknadssituation, är ett bevis 
på att vi gör ett bra arbete och att vi ger människor en ljusare 
vardag, avslutar Jan och kenneth. 

Alingsås Energi AB skall vara det attraktivaste alternativet på 

närmarknaden. Med en marknadsandel på drygt 70 procent har 

man en smått unik position. nyckeln till framgången är den lokala 

förankringen och närheten till kunderna i kombination med kund-

anpassade, miljöprofilerade och prisvärda erbjudanden.

Många positiva mervärden 
för elhandelsbolaget

Jan Werner och 
Kenneth Paridon.
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Alingsås Energi AB presterar ytterligare ett verksamhetsår 
med god lönsamhet. försäljningsvolymen ökade under verk-
samhetsåret till 156 gWh, eller 4 procent jämfört med fjolåret, 
vilket måste ses som positivt mot bakgrund av den rådande 
situationen på marknaden. En marknad som präglas av hård-
nande konkurrens, låga inköpspriser och pressade marginaler 
samt energibesparingar hos våra kunder.

Jag hade förmånen att få vara med i styrelsen när företaget 
bolagiserades 1991. Efter några år med fokus på mitt eget 
företagande var jag tillbaka efter valet 2002 och gör nu min 
tredje omgång som ordförande och mitt elfte år i styrelsen för 
Alingsås Energi AB.

Vår huvudsakliga uppgift är försäljning av el till hushåll, före-
tag, organisationer, myndigheter och offentliga förvaltningar. 
Våra inköp av el sker i strategiskt samarbete med bolagets 
delägare göteborg Energi på den nordiska elbörsen nordPool. 

Just nu sker det stora förändringar på marknaden. Med vår 
kompetens, moderna teknologi och genomtänkta helhetslös-
ningar skall vi samtidigt behålla och utveckla vår marknadspo-
sition. En uppgift som ibland ter sig aningen motsägelsefull då 
utmaningarna framöver är många. Vi kommer att se fortsatta 
energieffektiviseringar bland våra kunder och en allt hårdare 
konkurrens. Vi möter detta på flera fronter. Vår lokala förankring 
och närheten till kunderna i kombination med kundanpassade 
och miljöprofilerade erbjudanden gör att vi är attraktiva på 
marknaden. Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling och har 
kompetenta, rutinerade och engagerade medarbetare. 

Huvudfokus för oss framgent blir att behålla och befästa vår 
position på närmarknaden, vilket är marknadsstrategiskt rätt för 
oss. Men det är viktigt att vi är kompetenta, att vi är aktiva på 
marknaden, att vi vårdar våra kundrelationer och att vi har ett 
gott omdöme. Satsning på närhet och trygghet och grön el i 
kombination med ett försiktigt agerande är rätt strategi för oss. 
Vårt förfarande skall präglas av just gott omdöme.

Vi i styrelsen har ett särskilt ansvar för att se till kommun-
nyttan. Här har vi genom diskussioner i olika politiska forum 
bidragit till att kommunens resurser använts optimalt. Ett 
optimalt resursutnyttjande gagnar kommunens invånare 
såväl ekonomiskt som klimatmässigt. 

Det råder stor politisk enighet om att Alingsås skall vara en 
hållbar kommun. idag arbetar vi för att vara delaktiga i utveck-
lingen av det hållbara samhället. 

genom att enbart använda och sälja grön el, samt genom 
att på olika sätt medverka till lägre energiförbrukning hos våra 
kunder, minskar vi kommunens miljöbelastning.

Tack vare gott omdöme, skicklighet och en gynnsam utveck-
ling av marknaden kan vi prestera ett riktigt gott resultat för 
verksamhetsåret 2012. nu blickar vi framåt och jag känner att 
vi står starka och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande till 
marknaden. Vi skall fortsätta att göra det vi är bra på – att ge 
våra kunder en ljusare vardag.

Hans Olof Andersson, Ordförande Alingsås Energi AB

grön el 
och energi-
besparing 
i fokus 
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Ägarförhållanden
Alingsås Energi AB ägs till 75 % av Alingsås Energi nät AB 
(AEnAB), 556402-5905, och till 25 % av göteborg Energi AB, 
556362-6794. AEAB konsolideras i moderbolaget Alingsås 
Energi nät AB.

Verksamheten
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är försäljning av 
el till hushåll, organisationer och företag. inköpen av el, elcer-
tifikat och ursprungsgarantier sker via den nordiska elbörsen 
nordPool, samt även bilateralt med vind- och vattenkraftpro-
ducenter. Allt inom ramen för en av styrelsen fastställd risk-
policy. Handel med el har skett i SEk.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
försäljningsvolymen ökade, jämfört med föregående år, 
med 4 % till 156 gWh (150). ökningen förklaras främst av 
ett kallare kvartal 4 jämfört med 2011. Bolagets omsättning 
minskade med 7 % beroende på inköpspriserna som under 
året nådde den lägsta nivån på fem år. Medelpriset 2012 för 
nordPool spot var 28,2 öre (45,0). Prisutvecklingen på el-
certifikat har under året vänt från bottennivån 140 kr i början 
av året till 211 kr i december. 

rörligheten bland elkunderna är fortsatt hög. Många kon-
kurrerande elbolag kontaktar våra kunder och som motåt-
gärd har vi ökat vår marknadsföring med bl a projektet ”Hem 
ljuva hem” med målsättningen att skaffa nya kunder och 
behålla våra befintliga.

Miljö
Alingsås Energi är diplomerat som ”Miljödiplomerat 
Alingsåsföretag”. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt  
AfS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbets-
miljöledning med stöd av dessa system.

Risker
Elmarknaden uppvisar betydande volatilitet som vi hanterar 
med hjälp av vår riskpolicy, vilken följs upp av styrelsen vid 
varje styrelsemöte.

Personal
Antalet anställda har under verksamhetsåret varit två perso-
ner (2), båda män. En friskvårdssatsning med hälsokontroll 
och friskvårdstimme har genomförts under året.

Framtiden
Vi kommer att få se fortsatta energieffektiviseringar bland 

våra kunder, där värmepumpar utgör en stor del. 
konkurrensen om kunderna kommer att bestå men med 
lokal förankring och kundanpassade lösningar bedömer vi 
vår konkurrenskraft som stor. resultatet för nästkommande 
verksamhetsår beräknas ligga på samma nivå som 2012.

Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick för det gångna räken-
skapsåret till 82 015 kkr (88 557), vilket är en minskning med 
6 542 kkr mot föregående år. 

kostnaderna för energiinköpen har minskat med 6 856 kkr 
till 71 614 kkr (78 470).

resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 719 kkr 
(4 078), vilket är en minskning med 359 kkr mot föregående 
år. En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 13.

likviditet och finansiering
Bolagets kassaflöde uppgick till -128 kkr (-584).
likviditeten i bolaget är fortsatt god.

Förslag till vinstdisposition
till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst 20 904 854,45
årets resultat 3 253 612,12
Summa 24 158 466,57

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmed-
len disponeras enligt följande:

till aktieägarna utdelas 800 000,00
i ny räkning överförs 23 358 466,57
Summa 24 158 466,57

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet 
till 49,0 %. Soliditeten är betryggande, mot bakgrund av 
att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. 
likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort 
och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. 
Utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABl 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hän-
visas till efterföljande resultat- och balansräkning med till-
hörande bokslutskommentarer.

förVAltningSBErättElSE 
för AlingSåS EnErgi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB, 556499-0413, 

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.
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rESUltAträkning
belopp i kkr

  Not 2012 2011

Rörelsens intäkter     

nettoomsättning  1 82 015 88 557

Summa rörelseintäkter   82 015 88 557

      

Rörelsens kostnader

råvaror och förnödenheter   -71 614 -78 470

övriga externa kostnader  3 -5 600 -5 576

Personalkostnader  2 -1 695 -1 443

Summa rörelsens kostnader   -78 910 -85 489

 

Rörelseresultat   3 105 3 068

Resultat från finansiella poster

övriga ränteintäkter och liknande poster  4 815 1 211

räntekostnader och liknande resultatposter  4 -201 -200

Summa resultat från finansiella poster   614 1 011

Resultat efter finansiella poster   3 719 4 078

Bokslutsdispositioner  5 593 -1 045

Skatt på årets resultat   -1 059 -824

ÅRETS RESulTAT   3 254 2 209
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BAlAnSräkning – tillgångAr
belopp i kkr

 

  Not 2012 2011

  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

inventarier, verktyg och installationer  6 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar   0 0

    

Summa anläggningstillgångar   0 0

Omsättningstillgångar

Varulager

Elcertifikat   9 363 5 758

Summa varulager   9 363 5 758

Kortfristiga fordringar  

kundfordringar   32 566 23 233

Skattefordringar   - -

fordringar hos moderbolaget   8 912 -

fordringar hos kommunala bolag   48 513

fordringar hos Alingsås kommun   - 45 627

övriga fordringar   94 1

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7 10 171 8 271

Summa kortfristiga fordringar   51 791 77 645

Kassa och bank  11 200 328

Summa omsättningstillgångar   61 354 83 731

      

SuMMA TIllGÅNGAR   61 354 83 731
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BAlAnSräkning – EgEt kAPitAl OcH SkUlDEr
belopp i kkr

   

  Not 121231 111231

Eget kapital  8   

Bundet eget kapital 

Aktiekapital   1 333 1 333

överkursfond   804 804

reservfond   200 200

Summa bundet eget kapital   2 337 2 337

      

Fritt eget kapital       

fria reserver   20 904 19 495

årets resultat   3 254 2 209

Summa fritt eget kapital   24 158 21 704

Summa eget kapital   26 495 24 041

Obeskattade reserver  9 5 124 5 717

Kortfristiga skulder 

leverantörsskulder    291 6 536

Skatteskuld   505 94

Skuld till moderbolaget   - 29 270

Skulder till Alingsås kommun   9 191 -

övriga kortfristiga skulder   4 506 3 815

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 15 242 14 259

Summa kortfristiga skulder   29 735 53 973

SuMMA EGET KAPITAl OCH SKulDER   61 354 83 731

      

Ställda säkerheter      

företagsinteckningar   inga inga

Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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kASSAflöDESAnAlyS
belopp i kkr

  

  Not 2012 2011

       

 

Den löpande verksamheten      

rörelseresultat före finansiella poster   3 105 3 068

Avskrivningar   0 0

    3 105 3 068

Erhållen ränta   815 1 210

Erlagd ränta   -201 -200

Betald inkomstskatt   -648 -689

    3 071 3 389

ökning/minskning varulager   -3 605 -1 524

ökning/minskning kundfordringar   -9 333 -1 935

ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   35 188 -12 329

ökning/minskning leverantörsskulder    -6 245 5 682

ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   -18 405 6 593

Kassaflöde från den löpande verksamheten   672 -124

    

Finansieringsverksamheten      

Utbetald utdelning   -800 -460

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -800 -460

 

ÅRETS KASSAFlÖDE   -128 -584

Likvida medel vid årets början   328 912

Likvida medel vid årets slut   200 328     
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nOtEr
MED rEDOViSningSPrinciPEr

Redovisnings- och värderingsprinciper
årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar.

Om ej särskilt anges nedan är redovisnings- och värde-
ringsprinciper oförändrade mot föregående år. 

Intäkter 
intäkter redovisas i den takt med vilken leverans sker till 
kunden.

 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och bedömd nyttjandeperiod.

nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. följande 
avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 
Maskiner och övriga inventarier       5 år 
Maskiner och inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin 
helhet vid anskaffning.  
 
Elcertifikat 
Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in först ut 
principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen. inköpta elcertifikat finns 
registrerade hos Svenska kraftnät.

Fordringar och skulder 
Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed 
de beräknas inflyta.

övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärdena om inget annat angivits.
Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs 
eller till terminskurs då valutasäkring har skett. 
Mellanhavanden med Alingsås kommun bruttoredovisas. 

Koncernuppgifter
Alingsås Energi AB är dotterbolag till Alingsås Energi nät 
AB, org nr 556402-5905, som äger 75 % av aktierna. 
resterande 25 % av aktierna ägs av göteborg Energi AB, 
org nr 556362-6794. 

Kassaflödesanalys 
kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och 
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar 
som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värde-
fluktuationer, dels
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
- har en kortare återstående löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.  
  
  NOT 1  rörelsens intäkter 

 2012 2011 

Elförsäljning 82 015 88 557

Summa 82 015 88 557

  

  NOT 2  Personal  

 2012 2011

Medelantalet anställda har varit:   

kvinnor - -

Män 2 2

Summa 2 2

  

Löner och andra ersättningar  

Styrelse och verkställande direktör 144 140

övriga anställda 977 965

Summa löner och ersättningar 1 121 1 105

Sociala avgifter enligt lag och avtal 429 428

Pensionskostnader 497 440

Summa sociala avgifter 926 868

Varav pensionskostn. till VD och styrelse  - -

Summa lönekostnader, ersättningar, 

pensionskostn. och sociala avgifter 2 047 1 973

  
  NOT 3  Arvoden och kostnadsersättningar  
 2012 2011

Ernst & Young

revisionsuppdrag 38 30

Andra uppdrag 39 5

Av kommunen vald lekmannarevisor  

revisionsuppdrag 16 17

Summa 93 52

  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-

ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vidare avses 

arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt råd-

givning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 

eller genomförandet av sådana  övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 

uppdrag.  

 



30      årSrEDOViSning kOncErnEn AlingSåS EnErgi 2012 

Min granskningsrapport har avgivits 2013-02-28

Per-Göran Örwall

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

  NOT 4  Finansiella poster   

 2012 2011

ränteintäkter från koncernkonto 320 593

övriga finansiella intäkter 494 618

räntekostnader AEnAB -200 -200

Summa 614 1011

  NOT 5  bokslutsdispositioner   
 2012 2011

Avsättning till periodiseringsfond 1450 1045

återföring från periodiseringsfond -2043 -

Summa -593 1045

  NOT 6  Inventarier, verktyg och installationer 

 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 22 22

Utgående ack. anskaffningsvärde 22 22

ingående avskrivningar -22 -22

Utgående ack. avskrivningar -22 -22

Bokfört restvärde enligt plan 0 0

  
  NOT 7  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2012 2011

Upplupna intäkter, energileveranser 10 102 8 223

förutbetalda försäkringspremier 47 38

övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 10

Summa 10 171 8 271

  NOT 8  Eget kapital   
 Aktie- överkurs reserv fritt eget Summa
 kapital fond fond kapital     eget kapital

Ingående balans 1 333 804 200 21 704 24 041

Utdelning    -800 -800

årets resultat    3 254 3 254

Utgående balans 1 333 804 200 24 158 26 495

Ägarstruktur och antal aktier     Röster

Alingsås Energi nät AB     10 000

göteborg Energi AB     3 333

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

  NOT 9  Obeskattade reserver   

 2012 2011

Periodiseringsfond tax 07 - 2 043

Periodiseringsfond tax 08 573 573

Periodiseringsfond tax 10 1 606 1 606

Periodiseringsfond tax 11 450 450

Periodiseringsfond tax 12 1 045 1 045

Periodiseringsfond tax 13 1 450 -

Summa 5 124 5 717

Uppskjuten skatt på de obeskattade reserverna uppgår till 1 127 kkr (5 124 x 22%). 

Bolagsskatten har från och med 2013 sänkts till 22 % (26,3), vilket påverkar beräkningen 

av den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2012.

  

  NOT 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2012 2011

Upplupna löne- och sociala kostnader 150 153

Upplupna energiråvaror 9 149 7 571

Elcertifikat 5 848 6 371

övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95 164

Summa 15 242 14 259

  NOT 11  Kassa och bank

Alingsås kommun har med bank avtalat om ett s.k. koncernkontosystem.

Mellan kommunen och dess dotterbolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats.

tillgodohavande/skuld på koncernkontot per 2012-12-31 redovisas som 

kortfristig fordran/skuld till Alingsås kommun. 

  NOT 12  Uppgifter om moderföretag  

Moderföretag i den största koncernen där Alingsås Energi AB är dotterföretag 

och där koncernredovisning upprättas är Alingsås kommun, 212000-1553, 

med säte i Alingsås. Moderföretag i den minsta koncernen där Alingsås 

Energi AB är dotterföretag och där koncernredovisning upprättas är Alingsås 

Energi nät AB, 556402-5905, med säte i Alingsås.

  NOT 13  Nyckeltalssammanställning  
  2012 2011 2010 2009 2008

Avkastningsstruktur  

1) Avkastning på eget kapital (%)  12,2 14,4 6,6 25,2 10,8

2) Avkastning på totalt kapital (%)   6,4 5,1 2,8 10,2 5,2

3) Skuldsättningsgrad (ggr)  1,0 2,0 1,7 1,6 1,2

Kapitalstruktur  

4) kassalikviditet (%) 174,8 144,5 154,6 152,7 159,5

5) Soliditet (%) 49,7 33,7 37,5 39,1 44,5

definitioner   

1) resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital plus 78,0 % (73,7) 

av obeskattade reserverna.    

 2) rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av totalt kapital.  

3) Summa skulder plus latent skatteskuld på obeskattade reserver i förhål-

lande till eget kapital plus 78,0 % (73,7) av obeskattade reserverna.

4) Omsättningstillgångar minus lager plus checkräkningskredit i procent av 

kortfristiga skulder.

5) Eget kapital plus 78,0 % (73,7) av obeskattade reserverna i procent av 

balansomslutningen.

Årsredovisning för Alingsås Energi AB för tiden 2012-01-01–2012-12-31

Alingsås 2012-02-26

  

  

 Hans Olof Andersson    billy Westerholm    Gunnar Henriksson
 Ordförande Vice ordförande
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Hans Gavin, Auktoriserad revisor
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Under hösten 2012 har Alingsås Energi genomfört en lyckad kampanj 

avseende fiberanslutning bland villaägare i ett antal utvalda bostadsområ-

den. En satsning som lockade över 50 intressenter att teckna sig för till-

gång till det öppna stadsnätet. Och fortsättning följer…

lyckad kampanj för 
fiberanslutning bland villaägare
– En SAtSning SOM gEr MErSMAk inför 2013

Höstens kampanj riktade sig framför allt till villaägare i områ-
dena kullingsberg, Dammen och tegelbruket. Erbjudandet 
gick ut på att locka fler att ansluta sig till det öppna stads-
nätet via fiber till villan. Via fiberoptiken ges möjlighet att 
skaffa till exempel supersnabbt bredband, iP-telefoni, tV, 
larm eller trygghetslarm på en och samma lina. Alingsås 
Energi tillhandahåller infrastrukturen och sedan står det var 
och en fritt att välja leverantör av tjänst.

– Det unika med fibern är att den inte har några begräns-
ningar, och som villaägare kan man se anslutningen som en 
investering som höjer marknadsvärdet på fastigheten, säger 
Jörgen Damborg, affärsområdeschef för Stadsnät.

Under hösten valdes som nämnts tre områden ut för 
kampanjen – kullingsberg, Dammen och tegelbruket – där 
också Alingsås Energi vid ett och annat tillfälle fanns på 
plats för att möta de boende med erbjudandet. likaså fick 
alla villaägare i områdena ett utskick med samma budskap.

Och responsen var över förväntan god, enligt inga-lena 
Ström, marknadschef.

– Då vi inte gjort någon kampanj på detta sättet tidigare 
måste vi vara mycket nöjda med ett gensvar som gav över 
50 nya kunder.

Vilket gör att satsningen fortsätter även under 2013 – inte 
minst hos alla som redan anslutit sig till fjärrvärme och där 
ett ”tomrör” redan ligger klart för fibern.

– Vi fortsätter vår satsning i områdena tegelbruket och 
kullingsberg och eventuellt något eller några nya områden – 
beroende på tid och resurser, säger Jörgen Damborg.

klart är också att Alingsås Energi genomför en kampanj i 
kommunens södra delar och då med start i Västra Bodarne 
och Hästeryd.

– fördelarna med vårt erbjudande är många. Med vår 
befintliga infrastruktur för alla tjänster får man endast ett 
hemmanät i bostaden och det till ett mycket bra pris. Sedan 
kan man själv välja fritt mellan ett antal konkurrerande leve-
rantörer inom tV, internet, telefoni och andra tjänster. På så 
vis hålls prisnivåerna nere, avslutar Jörgen Damborg.

Rebecka Andreasson, Vasif Kenjar och Inga-Lena Ström.
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Stadsskogenskolan och den intilliggande allaktivitetshallen är ett 
spännande stadsbyggnadsprojekt ur många aspekter. Stor hänsyn 
har tagits till naturen, långsiktig hållbarhet och ett energieffektivt 
tänkande. Utmärkande för byggnationen är att man tillämpat pas-
sivhusteknik och att skoltaket är belagt med 1300 kvm solceller, 
vilket gör den till Sveriges idag största solcellsanläggning med en 
toppeffekt på 200,5 kW.

Skolan och hallen ägs och förvaltas av fabs AB, och på resan 
längs förverkligandet har Alingsås Energi funnits med som en viktig 
partner när det kommer till hur man på bästa sätt ska ta hand om 
överskottsenergin.

Nollenergihus
kombinationen solceller och passivhusteknik innebär att skolan i 
Stadsskogen är ett nollenergihus, vilket den även är certifierad som. 
certifieringen innebär att byggnaden varje år producerar minst lika 
mycket energi som den förbrukar – det kan till och med bli så att 
skolan blir ett plusenergihus som producerar mer energi än vad 
det förbrukar, men det får framtiden utvisa. Alingsås Energis roll i 
samarbetet är att köpa in den överskottsenergi som anläggningen 
producerar och vara med och ”drifta” anläggningen.

– Vi har fått till ett bra avtal med Alingsås Energi som bygger på 
rent affärsmässiga grunder. Samverkan ger vinnare i alla led då 
satsningen dessutom ger lägre driftskostnader för hyresgästen vil-
ket ur ett längre perspektiv gynnar kommunen och medborgarna, 
säger Peter Jakobson, vd på fabs.

Den överskottsenergi som solcellerna genererar mäts timma för 
timma och utifrån marknadens rådande spotpris köps denna energi 
in av Alingsås Energi. 
för att inspirera skolans elever och personal att själva följa och 
dessutom påverka energiåtgången kommer skolans förbrukning 
och produktion av energi att kunna följas på stora displayer i skolan 
och via internet.

Bara början…
Skolan som inkluderar såväl en grundskola som en förskola 
(f-6) och har plats för totalt 380 elever, öppnades lagom till 
vårterminen 2013. i samma byggnadsprojekt ingår även en
allaktivitetshall som ska vara färdig till sommaren 2013. även 
hallen byggs i passivhusteknik. 

– Jag är övertygad om att samarbetet med Alingsås Energi bara 
är början på en ny era när det gäller att sätta normen för hur mor-
gondagens energieffektiva byggande ska bedrivas. tillsammans 
kan vi bidra med kompetens och erfarenheter som är alla till nytta 
och gagn ur ett större samhällsperspektiv, avslutar Peter Jakobson.

Stadsskogenskolan i Alingsås är först ut med att 

bli certifierad som ett så kallat nollenergihus vad 

gäller skolbyggnader i Sverige. Detta är frukten 

av en nära samverkan mellan fabs, byggentre-

prenören Sefa, Alingsås kommun i form av 

Barn- och Ungdomsförvaltningen som beställare 

samt Alingsås Energi. 

Sveriges el-
effektivaste 
skola 
– närA SAMVErkAn 
gEnErErAr BArA 
VinnArE 
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Allt ljus på Brogårdspassagen
– SkAPAr tryggArE OcH VAckrArE UtOMHUSMilJöEr

lagom till 2012 års upplaga av lights in Alingsås invigdes också en ny 

permanent ljusmiljö i bostadsområdet Brogården med intilliggande passager. 

En installation som redan väckt stor uppmärksamhet på nationell nivå och 

som nu tävlar i Svenska ljuspriset 2012.

Peter Jakobson, Fabs AB, Ing-Mari Odegren, AB Alingsåshem, Lars Eklund, AB Alingsås Rådhus, 
Jan Olofzon, Alingsås Energi AB, och Åke Aronsson, Tekniska kontoret, Alingsås Kommun.
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Olsson & linder har lämnat in en tävlingsansökan till 
Svenska ljuspriset 2012. En tävling som avgörs i septem-
ber 2013 med grand finale på Stockholm Waterfront. 

Kan man verkligen tävla i ljussättning och hur kommer 
det sig att Olsson & linder skickat in en anmälan till täv-
lingen? Vi ställer frågan till Jöran linder på Olsson & linder 
ljusdesign och Belysningsplanering.

– Projektet som sådant är så unikt och annorlunda och 
omfattar andra aspekter än bara dekorativ ljussättning. Det 
bidrar i allra högsta grad till utvecklingen av en ”förort”, till 
att göra den trygg på samma gång som den knyter sam-
man området med stan.
Berätta lite om processen och hur ni gick till väga.

– Vi utformade ett gestaltningsförslag som styrgruppen 
gillade och därefter skedde vissa tester som gillades av alla 
– inte minst wirelösningen, som jag inte tror gjorts tidigare. 

är det någonting som vi verkligen uppskattar i samarbetet 
så är det denna öppenhet och det mod som finns i gruppen. 
Sedan har det varit fantastiskt roligt att omsätta idéerna och 
skisserna i praktiken och där måste jag ge alla duktiga medar-
betare på Alingsås Energi en stor eloge. 
Vad är dina förhoppningar om tävlingen då?

– Jag tror att vi har en god chans trots att jag inte har en 
aning om hur många förslag som inkommit. Men vår lösning 
har ju en dimension till, utöver det rent dekorativa syftet...

Svenska ljuspriset arrangeras i år för 20:e gången och 
bakom tävlingen står Svenska Belysningssällskapet och 
tidningen ljuskultur. förra årets vinnare blev götaplatsen i 
göteborg. kriterierna för att delta är att projektet ska vara 
färdigställt under 2012 och att det ska vara en permanent 
ljussättning. Juryarbetet pågår nu för att vaska fram ett antal 
objekt som ska besökas innan fyra finalister ska plockas ut. 

idén till ljusgestaltningen väcktes av lars Eklund, vd för AB 
Alingsås rådhus, som bland annat har till uppgift att driva 
utvecklingsprojekt och ljussättningar inom ramen för Alingsås 
lighting center där just lights in Alingsås är en del.

– Syftet med belysningsprojektet var bland annat att knyta 
ihop Brogården med innerstan genom att skapa ett tryggt 
och attraktivt stråk som fungerar under dygnets alla timmar, 
säger lars Eklund.

Stråket i sig är 700 meter långt och består av en rad 
stolpar med ny armatur bestyckade med metallhalogen och 
med plastskärmar i olika färger. Stråket sträcker sig från den 
så kallade Blå kiosken upp till bostadsområdet Brogården. 
genom att konsekvent använda metallhalogen med bra 
färgåtergivning särskiljer sig stråket från de intilliggande  
miljöerna, och människor som rör sig inom området ges  
en bättre orienteringsförmåga samtidigt som känslan av 
trygghet och säkerhet ökar.

Korsande lED-ljus
förutom det aktuella stråket så har även den korsande 
sträckan från Vänersborgsvägen ut mot E20 fått en annor-
lunda ljuslösning med hjälp av en luftburen hängkabel som 
löper från stolpe till stolpe. Belysningen är högre placerad 

än den gängse stolpbelysningen och består av flera mindre 
ljuspunkter med lED-ljus. 

Utöver de båda gångstråken har träddungar, bänkar och 
andra föremål ljussatts för att skapa rumskänsla och en 
ökad trygghet för både förbipasserande och kvällsflanörer. 
gångbron över Säveån har fått en ljussättning som ger liv 
åt både bro och vatten. likaså har östlyckeskolans och 
Holmalyckans fasader ljussatts.

Samverkan gjorde verkan
Projekt Brogårdspassagen har skett i samverkan med en 
rad intressenter. Bakom ljusgestaltningsförslaget står Olsson 
& linder som jobbar med ljusdesign och belysningsplane-
ring. i styr- och projektgruppen har ingått representanter 
för AB Alingsås rådhus, Alingsås Energi nät AB, fabs AB, 
AB Alingsåshem samt Alingsås kommun i form av tekniska 
kontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Såsom intres-
senter har Holmalunds if och HSB funnits med. Stefan 
Börjesjö, från Alingsås Energi nät AB, har fungerat som 
projektledare och han är mycket nöjd med utfallet.

– Slutresultatet har överträffat mina förväntningar och nu 
håller vi tummarna för en framskjuten placering i Svenska 
ljuspriset senare i år.

täVlAr i SVEnSkA lJUSPriSEt
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Stolta medarbetare
Under december genomfördes Alingsås Energis årliga enkätundersökning Nöjd-Medarbetare-Index som 

är en tydlig temperaturmätare på hur man trivs på och med företaget. Totalt fick alla medarbetare möjlig-

het att svara på 27 frågor och svarsfrekvensen låg på drygt 93 procent, vilket är en mycket hög siffra.

Liknande undersökningar har gjorts på företaget sedan 2003 även om frågebatteriet har omarbetats 

och utvecklats under årens lopp för att anpassas efter behoven. Vi kan konstatera att snittbetyget har 

ökat över de senaste 10 åren. Och som den enskilt viktigaste och kanske mest bärande frågeställningen 

har vi valt ut hur man betygsätter ”Jag är stolt över att arbeta på Alingsås Energi”, detta enligt en sex-

gradig skala. Där landade 2012 års resultat på snittvärdet 4,05 – att jämföra med föregående års siffra    

 på 3,58. En markant förbättring med andra ord, och tillika ett bra bevis på att företagskulturen är god  

och att man känner stolthet över att representera sitt företag.

Omslagsbilden är vår egen fasad som ljussattes under Lights in Alingsås 2012.




