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§ 152    KS.2022.0406 

Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen 
Energi AB  

Ärendebeskrivning  
Kraftringen AB är ett kommunägt koncernmoderbolag med ett helägt dotterbolag, 
Kraftringen Energi AB (publ), från vilket all operativ verksamhet utgår. 
Kraftringen Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ). 

Kraftringen Service AB är en del av en större värdekedja för nätleverans och 
belysning. Verksamheten inkluderar allt från nybyggnation och installation till 
periodiskt underhåll. 

Den marknad för elkraftsentreprenader som Kraftringen Service AB verkar på 
präglas av hög konkurrens och låga marginaler. Kraftringens styrelse har efter 
genomförd affärs- och marknadsanalys föreslagit för sina ägare att Kraftringen 
Service AB ska avyttras. Kraftringen önskar inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till 

Kraftringen Energi AB 
• Kraftringen AB styrelsens begäran om särskilt ställningstagande 
• Nationell riskberedskapsplan för Sveriges elförsörjning 
• Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 

som finns i den Finansiella rapporten för Kraftringen Energi AB, för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 

• Kommunstyrelsens beslut § 221, 2022  Avyttring av Kraftringen Service AB, 
helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB 

 

Beredning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-08 uppkom frågan om en avyttring av 
Kraftringen Service AB på något sätt skulle kunna påverka Eslövs kommuns 
krisberedskap avseende energi. 

Kraftringen Service AB är ett bolag som bedriver entreprenad, servicetjänster och 
tekniska tjänster inom elkraft och belysning och som verkar på marknaden för 
elkraftsentreprenader. Kunderna är i huvudsak elnätsbolag, byggbolag, kommuner, 
markentreprenörer, industri och andra bolag inom Kraftringenkoncernen. 
Konkurrenterna är verksamma över hela landet och kundavtalen upphandlas genom 
offentligt annonserade förfaranden på nationell nivå. De tjänster som Kraftringen 
Service AB tillhandahåller är underställda lagen om offentlig upphandling vilket 
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redan i dagsläget innebär att Eslövs kommun inte vet vilken leverantör det blir när 
dessa tjänster upphandlas för kommunens räkning. 

När det gäller riskberedskap inom elsektorn är Energimyndigheten sedan den 5 
januari 2020 behörig myndighet enligt EU:s riskberedskapsförordning för elsektorn 
(2019/941), en förordning som syftar till en bättre samordning kring elkriser inom 
EU. 

Som behörig myndigheten har Energimyndigheten en rad åtaganden som listas i 
förordningen. Flera av åtagandena ska utföras i nära samarbete mellan den behöriga 
myndigheten och systemansvarig för överföringssystemen, det vill säga Affärsverket 
Svenska kraftnät. Det handlar bland annat om att fastställa relevanta elkrisscenarier 
och redovisa åtgärder för att hantera en elkris samt att upprätta en riskberedskaps-
plan. Energimyndigheten fastställde den nationella riskberedskapsplanen för 
elsektorn i enlighet EU-förordningen 2019/941 den 15 december 2021. 

Energimyndigheten har många roller och ansvarsområden. Energimyndigheten är 
förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället 
och ska verka för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med låg 
påverkan på hälsa, miljö och klimat. Energimyndigheten leder samhällets 
omställning till ett hållbart energisystem, och utgår då från energipolitikens tre 
grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, samt de 
övriga två dimensionerna av hållbar utveckling (social och ekonomisk hållbarhet). 
Dessa grundpelare utgör, tillsammans med de energi- och klimatpolitiska målen i 
Sverige och EU, grunden för myndighetens verksamhet. Energimyndigheten ska 
utveckla och samordna samhällets krisberedskap och åtgärder för höjd beredskap 
inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys. 

Kraftringen AB är ett kommunägt koncernmoderbolag med ett helägt dotterbolag, 
Kraftringen Energi AB (publ), från vilket all operativ verksamhet utgår. Kraftringen 
Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ). Kraftringen 
AB har som kommunalt ändamål att på affärsmässiga grunder utveckla en god, 
allsidig och hållbar energiförsörjning. Ägardirektivet säger att Kraftringen inom sitt 
uppdrag ska: ”[…] bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att utgöra den 
ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde, säkerställa att 
koncernens energileveranser sker med hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå 
till marknadsmässigt pris, samt att verka för en skälig utdelning till ägarna med 
hänsyn till bolagets konsolideringsbehov […]”. 
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I Kraftringen Energi AB:s finansiella rapporter 2021 framgår att krisberedskaps-
arbetet i bolaget har granskats av lekmannarevisorer för Kraftringen AB och 
Kraftringen Energi AB. Deras granskningsredogörelse 2021 finns i en särskild bilaga 
till granskningsrapporten för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB. 
Bedömningen de gör är att styrelsen i stort sett säkerställt ett ändamålsenligt 
krisberedskapsarbete. Bedömningen grundas på att bolaget har en organisation för 
krisberedskap och hantering av storstörningar. Det finns upprättade styrdokument för 
krisberedskapsarbete och arbete vid kris samt risk- och 
sårbarhetsanalyser/riskanalyser som ligger till grund för arbetet och åtgärder utifrån 
risker i bolaget. Krisledningsorganisationen finns således på koncernmoderbolaget 
Kraftringen AB samt storstörningsorganisationen återfinns i dotterbolaget 
Kraftringen Nät AB. Det övas kontinuerligt på krishantering/hantering av 
storstörning. 

Kommunledningskontoret gör fortsatt bedömningen att en avyttring av Kraftringen 
Service AB inte påverkar Kraftringens förmåga att leva upp till det kommunala 
ändamålet, ej heller viljeinriktningen i ägardirektivet. Kommunledningskontoret gör 
också bedömningen att en avyttring inte påverkar Eslövs kommuns krisberedskap 
avseende energi då Eslövs kommun är bunden av att upphandla de tjänster som 
Kraftringen Service AB tillhandahåller och därför kan få andra leverantörer vid 
upphandling. Koncernmoderbolaget Kraftringen AB har krisledningsorganisationen 
och storstörningsorganisation finns i dotterbolaget Kraftringen Nät AB. Behörig 
myndighet gällande riskberedskap är Energimyndigheten som är styrd av EU:s 
riskberedskapsförordning för elsektorn (2019/941). Kommunledningskontoret anser 
därför att avyttring av Kraftringen Service AB kan göras utifrån den affärsmässiga 
bedömningen av affärsnyttan med försäljningen vilket ankommer på bolaget styrelse. 
En avyttring väntas bidra till riskeliminering inom koncernen, öka fokus på 
kärnverksamheten och frigöra kapital till kommande investeringar. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner avyttringen. 

Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) och Bengt Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 
Kraftringen Service AB avyttras. 
- Beslutet justeras omedelbart. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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