
Svar på interpellation från Hans Olsson gällande EMAB. 

Tack för dina frågor, Hans. 

 

Dina frågor och mina svar:  

1. Vad ska du göra för att ge bolagsstyrelsen möjlighet att följa 
ägardirektivet?  

a. Enköpings kommun behöver få ett bättre och mer utvecklat 
koncerntänk, där alla parter ges möjlighet att få förståelse för 
helheten. Ett arbete som nu tagit fart och det finns dessutom en 
revision som ger en del fingervisningar om vad vi behöver arbeta 
mer med. 
 Ett nytt ägardirektiv bör skrivas fram under året. 

2. Ska du fortsätta att påtvinga bolaget bokslutsdispositioner som 
omöjliggör skapande av eget kapital för framtida investeringar mm? 

a. En enig styrelse i EMAB har fattat beslut om att i år genomföra 
skattemässiga dispositioner. Det är inget ordförandebeslut. Men 
som ordförande i EMAB är jag både glad och stolt över att Ena E 
levererar starka resultat under de senaste åren.  

b. I moderbolagets ägardirektiv står det att: Moderbolaget ska genomföra 
resultat- och skattemässiga dispositioner inom Enköpings kommuns 
bolagskoncern för att optimera koncernens resurser, 

3. Kommunen har begärt åtkomst till marken och vi har inte fått besked om 
bolagets framtid, när kommer det beskedet? 

a. Under våren ska det komma besked som gör att Ena E kan planera 
för en längre period. 

4. Ska ENA:s fjärrvärmekollektiv stödja andra bolag i koncernen som inte 
klarar sina ägardirektiv? 

a. Jag förstår inte riktigt frågan! Vilka bolag syftar du på? Det är en 
skattemässig disposition. Det har inget med andra bolags resultat 
att göra.  

 

 



Interpellation till EMAB:s ordförande Ingvar Smedlund om 
hans ansvar för ENA energis utveckling och framtid inom 
kommunen samt säkring av kollektivets värmeförsörjning. 
Som vice ordförande i ENA energi känner jag stor oro för bolagets framtida 
utveckling.  

Enligt ägardirektivet ska vi säkra att avkastning och utdelning ska anpassas till 
bolagets utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning samt behov av 
investeringar. Avkastningen ska vara så betryggande och på sådan nivå att 
ägaren inte behöver tillförsäkra bolaget nytt kapital.  

Bolaget ska i sina fortsatta verksamhetsplaner planera efter kommunens vilja 
att marken, där nuvarande huvudproduktion bedrivs, frigörs. Bolaget ska 
presentera för moderbolaget en långsiktig hållbar plan, med eller utan 
produktion av elektricitet, för hur och när en åtkomst av marken skulle kunna 
realiseras. 

Bolaget har inte fått besked från moderbolaget avseende ENA:s framtid, vilket 
skapat och skapar osäkerhet kring framtida investeringar mm. 

ENA har som målsättning att upparbeta ett kapital på 300-350 mkr för att 
kunna bidra till finansieringen av investeringen i en ny anläggning 

Bolagets möjligheter att bygga upp sitt eget kapital omöjliggörs av 
Moderbolagets krav på utdelning. 2019 gjorde bolaget en vinst på 34,828 mkr 
påtvingad bokslutsdisposition 29,830 mkr gav ett resultat på 3,851 mkr. 2020 
blev vinsten 23,841 och med en påtvingade bokslutsdisposition på 23,341 mkr, 
blev resultatet 375 tkr efter skatt. 

Moderbolaget agerande omöjliggör styrelsens intentioner att bygga upp ett 
kapital som kan trygga en fortsatt drift på nuvarande eller annan plats efter 
2030. Fjärrvärmekollektivets framtid sätts på spel genom att inbetalda 
taxor/avgifter används till annan verksamhet än som avsetts. 

Fjärrvärmeleveranserna behöver säkras för att trygga framtidens behov av 
värme till bostäder, industrier och offentliga lokaler. 

 

 



Styrelsen känner oro för Moderbolagets hantering av ENA, det är ditt ansvar att 
se till att vi kan agera för bolagets bästa. 

Min frågor:  

1. Vad ska du göra för att ge bolagsstyrelsen möjlighet att följa 
ägardirektivet?  

2. Ska du fortsätta att påtvinga bolaget bokslutsdispositioner som 
omöjliggör skapande av eget kapital för framtida investeringar mm? 

3. Kommunen har begärt åtkomst till marken och vi har inte fått besked om 
bolagets framtid, när kommer det beskedet? 

4. Ska ENA:s fjärrvärmekollektiv stödja andra bolag i koncernen som inte 
klarar sina ägardirektiv? 

Hans Olsson Vice ordförande ENA Energi AB, socialdemokraterna
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