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Servicenämnden
§ 32
Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning
av det ekonomiska resultatet för kommunens
vindkraftverk.
Dnr SFN 2018/0051
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2018-03-07
Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning av det ekonomiska
resultatet för kommunens vindkraftverk.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) har inkommit med en motion som avser redovisningen
av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk.
I motionen föreslås:
- Att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett
internpris och därmed sluta manipulera det ekonomiska resultatet för
kommunens vindkraftverk.
-

Att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det
marknadsmässiga resultatet och den överdebitering som skett till
förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.

Under 2017 (2017-04-26) inkom Sverigedemokraterna med en motion om
kommunens vindkraft med förslag att:
- Kalmar kommun och serviceförvaltningen ändrar sitt upplägg för
hanteringen av vindkraftselen producerad vid Kalmar kommuns
vindkraftverk så att den hantering med ett internpris tas bort och att
kommunens abonnenter därmed får all sin elförbrukning till det
marknadsmässiga priset som gäller för varje enskild månad
Motionen behandlades i servicenämnden 2017-06-21 och i kommunfullmäktige
2017-10-30. Kommunfullmäktige beslutade då att avslå motionen.

Yttrande

Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 mars 2018
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I motionen föreslås:
-

Att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett
internpris och därmed sluta manipulera det ekonomiska
resultatet för kommunens vindkraftverk.
Förvaltningen anser att ovan frågeställning om internt elpris redan är
besvarad och att kommunfullmäktige tagit ställning i frågan genom att
avslå motion med liknande frågeställning under kommunfullmäktige
2017-10-30

-

Vidare föreslås i motionen:
Att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det
marknadsmässiga resultatet och den överdebitering som skett till
förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.
I servicenämndens årsrapport för 2017 framgår följande:
”Snittet av det interna priset per KWh har under året varit 0,59 kr.
Serviceförvaltningen redovisar ett nollresultat för
vindkraftsverksamheten genom att kommunens verksamheter debiteras
nettokostnaden via ett internpris som speglar kostnaden. Under 2017
har nedskrivning av kommunens vindkraft gjorts med 8,6 mnkr,
baserat utifrån försäljning av andelar i vindkraftsparken gjorda under
året. Marknadsvärdet av sålda andelar motsvarar uppräknat till ett helt
vindkraftverk 14,4 mnkr. Nedskrivningen påverkar inte
serviceförvaltningens resultat då förvaltningen har fått
budgetkompensation för den. För kommunen har vindkraften
inneburit en kostnad på 1,0 mnkr exklusive nedskrivning. Underskottet
beror på att energiskattesubventioneringen är borttagen sedan mitten
av 2016.”
Förvaltningen redovisar därmed i årsrapporten det interna priset och
kommunens resultat för vindkraften.

Beslut
Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt svar på
motionen och överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige.
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Reservation
Krister Thornberg (SD) reserverar sig mot beslutet och anför att detta ligger
utanför den kommunala kärnverksamheten.
Protokollsanteckning
Majoriteten redovisar följande protokollsanteckning:
"Majoriteten försvarar Kalmar kommuns vindkraftssatsning.
Vi beklagar vissa enskilda kommunpolitikers inställning och syn på den
satsning som varit en del av den gröna teknikutveckling som under många år
har pågått i vår värld. Satsningen har i huvudsak angripits utifrån ett
ekonomiskt perspektiv.
Det ligger i teknikutvecklingens natur att det är dyrt i början och blir billigare
med tiden, allt eftersom att tekniken förfinas.
Vi ser kommunala gröna satsningar som en helt nödvändiga. En förutsättning
för teknikutveckling är att det finns kommuner med pionjärsanda. Precis som
Kalmar. Det gör oss stolta över Kalmar kommun."

Sekreterare
Marcus Kindahl

Justeras
Johanna Petersson
ordförande

Sven-Erik Ekblad

Kalmar 2018-02-01

Motion angående redovisning av det ekonomiska resultatet för
kommunens vindkraftverk.
Under 2017 har jag vid flera tillfällen tagit upp den ekonomiska hanteringen av Kalmar
kommuns vindkraftverk. Det gäller då framförallt det system med ett internpris som
tillämpas för den elenergi som produceras vid vindkraftverket.
I min interpellation som behandlades i kommunfullmäktige den 2017-04-24 ställde jag
följande fråga till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C).
”Anser du att resultatet som serviceförvaltningen redovisar om drygt en miljon kronor för
vindkraftverket under 2016 är rättvisande?”
Ingemar Einarsson (C) gav mig då följande svar enligt protokollet.
”Resultatet för vindkraften som redovisas av Servicenämnden är serviceförvaltningens
interna resultat liksom övriga verksamheters resultat som redovisas av förvaltningen, vilket
jag anser rättvisande utifrån Servicenämndens årsrapport.”
Det är förvånande att kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) anser att resultatet som
redovisas är rättvist.
I min motion daterad 2017-04-26 beskriver jag hur detta internpris hanteras och hur det
påverkar kommunens olika abonnenter på ett negativt sätt. Enligt svaret på motionen
överdebiterades kommunens förvaltningar med 1 325 976 kronor under 2014, 1 743 964
kronor under 2015, 1 087 658 kronor under 2016. För 2017 var överdebiteringen lägre då
interpriset sattes ner från 77 öre/kWh till 0 öre/kWh, under årets fyra sista månader. Vilket i
praktiken innebär att pengar betalades tillbaka till förvaltningarna men överdebiteringen blev
trots det ändå ca 800 000 kronor.
Den överdebitering som Serviceförvaltningen tillämpat har därmed givet ett missvisande
resultat när det gäller vindkraftverket. Det ekonomiska resultatet har blivit direkt felaktigt i
förhållande till det marknadsmässiga resultatet. Enligt den information jag fått har ingen
sammanställning gjorts över det marknadsmässiga resultatet under de år som Kalmar kommun
ägt vindkraftverket.
Det resultat som baserats på den överdebitering med internpris är också det resultat som
redovisats i Serviceförvaltningens årsredovisning. Därmed har man från Serviceförvaltningen
sida enligt min åsikt vilselett samtliga politiker i Servicenämnden, kommunstyrelsen och
kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, under flera år.

I årsrapporten för 2016 kan följande läsas.
”Vindkraften, som redovisas inom denna verksamhet, har under året gett högre intäkter än
budgeterat och ger därmed ett överskott på 1,0 mnkr.”
Det marknadsmässiga resultatet för 2016 var enligt Serviceförvaltningens egna ekonomers
nya uträkning –325 tkr. Skillnaden är med andra ord 1 325 000 kronor mellan det redovisade
resultatet i årsrapporten och det marknadsmässiga resultatet, som är det verkliga resultatet för
Kalmar kommun.
Det är med andra ord direkt vilseledande information i Serviceförvaltningens årsrapporter när
det gäller vindkraftverkets ekonomiska påverkan på Kalmar kommuns ekonomiska resultat.
Sverigedemokraterna föreslår med anledning av detta kommunfullmäktige besluta:
att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett internpris och därmed sluta
manipulera det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk.
att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det marknadsmässiga resultatet och den
överdebitering som skett till förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.

Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna

