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STARK TILLVÄXT
Ulricehamns kommuns starka tillväxt och höga investeringstakt påverkar 

bolaget på flera sätt. Våra tjänster efterfrågas i allt större omfattning, då både 
byggnation av nya bostadsområden samt övriga investeringar ökar.

Ulricehamns starka tillväxt påverkar oss 
som bolag. Företaget har en hög arbets-
takt i alla verksamheter relaterat till både 
många och stora investeringar, förbätt-
ringsarbeten samt många beställningar 
från kommunen. Pensionsavgångar i 
kombination med naturlig personal- 
omsättning samt behov av nya tjänster 
har gjort att vi arbetat med flertalet  
rekryteringar under det gångna året. 

Vädermässigt har året varit kallare än de 
senaste åren, vilket medfört en ökad en-
ergiförsäljning. Resultatet för 2021 blev 
47,4 Mkr vilket är knappt 5,2 Mkr sämre 
än föregående år, men samtidigt 5,1 Mkr 
bättre än budgeterat. 

Investeringarna uppgick till 90,4 Mkr  
och soliditeten till 46 %. Vi lämnar ett 
koncernbidrag på 10 Mkr till moder- 
bolaget Ulricehamns Stadshus AB.

Ulricehamns Energi är ett stabilt företag 
som går fortsatt bra och som, trots pan-
demin, har kunnat bedriva verksamheten 
fullt ut – om än med ett anpassat arbets-
sätt. Det finns en fantastiskt vilja och  
engagemang i alla delar av organisatio-
nen. Stort tack till alla medarbetare som  
varje dag, året om, ställer upp för  
framtidens Ulricehamn. 

Håkan Säberg 
VD

Å RSREDOV ISNING 

VD har ordet

Bolaget ställde snabbt om i  
samband med pandemin och 
tog ett stort kliv framåt i arbetet 
med att digitalisera verksam-
heten. Vi kommer även fortsätt-
ningsvis att nyttja de positiva 
effekter som uppkommit i 
samband med digitaliseringen. 
Bland annat ges personalen  
större möjlighet att arbeta  
på distans.

Anpassade  
arbetssätt
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För att tydliggöra bolagets väg framåt så har vi, under  
2021, tagit fram en omarbetad strategisk plattform. Platt- 
formen utgör en grund för alla som arbetar hos oss att stå 
på. Den ska ge en samsyn kring var vi är idag, vart vi är på 
väg och hur vi ska nå dit. Arbetet har resulterat i ett stort 
fokus kring hållbarhetsfrågor.

Med vårt kommunala uppdrag har vi stor möjlighet att  
påverka kommunens invånare att bli mer hållbara. Dels 
genom att leverera hållbar infrastruktur, men också genom 
att engagera och involvera dem i att själva ta ansvar och  
göra små saker som har betydelse för framtiden.

Vi påverkas av 
vädrets makter

Kallt väder medför en ökad 
energiförsäljning, men kan också  
stoppa upp planerade arbeten när  
tjälen ligger kvar länge i marken. 

"Tornet är  
vår symbol för  

hållbarhet"

En gemensam plattform

V D H A R ORDE T

Fortsatt hög 
investeringstakt

Bolaget har under flera år haft 
en hög investeringstakt. Under 2021 

genomfördes investeringar på 
totalt 90 miljoner kronor. 

Vi lever i ett samhälle där vi 
förbrukar jordens resurser i allt 
snabbare takt. Vi måste vända  
den trenden. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något.

5ÅRSREDOVISNING 2021
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Världen har enats och arbetar gemensamt 
kring de globala målen för hållbar utveck-
ling. Det är allas gemensamma ansvar att 
få saker att hända. Under 2021 har vi på 
Ulricehamns Energi sett över hur vi kan 
bidra på bästa sätt. Hållbarhet kommer att 
vara vårt fokus under många år framöver.  

HÅLLBARHET  
FÖR FRAMTIDEN!

Vi på Ulricehamns Energi har 
en unik position, där vi på ett 
naturligt sätt kan vara med och 
påverka alla som bor och verkar 
i Ulricehamns kommun. Mycket 
av det vi gör bidrar till att uppnå 
de globala målen. Vårt huvud-
sakliga fokus ligger dock på 
det arbete vi gör inom målen 
6, 7, 9 och 11.

GLOBALA MÅL

Att vara anställd på Ulricehamns 
Energi innebär att man har en 
viktig roll, där man förväntas bidra 
med eget ansvar och engage-
mang, i arbetet mot visionen; 
”Vi skapar hållbara invånare för 
en bättre framtid”. Det är viktigt 
att varje medarbetare vet vart vi 
är på väg. Vår väg kommer inte 
vara spikrak, men vi vet vart vi ska 
och genom coachande ledarskap 
ger vi alla medarbetare verktyg 
med möjlighet att navigera åt 
rätt håll. 

VÅR VÄG
Ekonomisk hållbarhet – Vi bedriver en kostnadseffektiv 
verksamhet och har en lönsamhet som tillmötesgår äga-
rens krav på avkastning. Bolagets resurser används och 
utvecklas så att företagets framtid säkras på bästa sätt.

Social hållbarhet – Med hälsa, trivsel och trygghet i fokus 
skapar vi förutsättningar för ett gott liv. Vi arbetar för jäm-
ställdhet och mångfald, med syfte att alla människor ska 
känna sig inkluderade.  
 
Ekologisk hållbarhet – Vi skapar samarbeten samt bidrar 
med kunskap och lösningar som möjliggör för invånare i 
Ulricehamns kommun att leva och verka hållbart.

HÅLLBARHET FÖR OSS

Nära, Engagerad, Hållbar – är inte bara företagets 
kärnvärden, utan är också ord som beskriver själen i  
vår verksamhet och som ska genomsyra allt vi gör.  
De utgör grunden för de beslut vi fattar och hjälper  
oss att navigera mot visionen.

KÄRNVÄRDEN 
SOM FÖRPLIKTIGAR

NÄRA ENGAGERAD HÅLLBAR

VÅR VÄG
Vi på Ulricehamns Energi är, liksom övriga världen, ålagda att arbeta för de globala målen.  

Vi har dessutom en unik position, där vi på ett naturligt sätt kan vara med och påverka 
alla som bor och verkar i Ulricehamns kommun. Varje år reviderar vi oss själva och 

sammanställer på vilket sätt vi varit med och bidragit till att uppnå de globala målen. 

Att vara anställd på Ulricehamns 
Energi innebär att man har en viktig 
roll, där man förväntas bidra med 
eget ansvar och engagemang, i ar-
betet mot visionen; ”Vi skapar håll-
bara invånare för en bättre framtid”. 

Det är ledningens uppdrag att staka 
ut vägen mot visionen. Det är viktigt 
att varje medarbetare vet vart vi 
är på väg. Vilka avtagsvägar ska vi 
välja? Vilka ska vi undvika? Vår väg 
kommer inte vara spikrak, men vi vet 
vart vi ska och genom coachande 
ledarskap ger vi alla medarbetare 
verktyg med möjlighet att navigera. 
Med jämna mellanrum stannar 
vi på en rastplats för att se att alla 
är med. 

För att säkerställa att vi leder bolaget 
i rätt riktning, mot hållbarhet, bedriver 
vi ett aktivt målarbete med långa över-
gripande verksamhetsmål. 

Verksamhetsmålen bryts ner i tydliga 
och mätbara etappmål (1-3 år) per av-
delning. Etappmålen är väl förankrade i 
organisationen och följs upp halvårsvis. 
En större avstämning sker varje år.    

Mycket av det vi gör på Ulricehamns 
Energi bidar till att uppnå de globala 
målen. Vårt huvudsakliga fokus ligger 
dock på det arbete vi gör inom mål 6, 
7, 9 och 11. I slutet av varje år reviderar 
vi och sammanställer på vilket sätt vi 
varit med och bidragit. Resultatet pre-
senteras i årsredovisningen.
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Å RSREDOV ISNING 
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HÅLLBARHET  
FÖR FRAMTIDEN!

VÅR VÄG

 
VISIONEN
Vi skapar hållbara 

invånare, för en bättre 
framtid. 

 
 MISSIONEN 
Genom att ha blicken i 

framtiden, engagemang och 
närhet till kund, bygger och 
underhåller vi infrastruktur 

med fokus på hållbarhet. 

 
AFFÄRSIDÉN 

Ulricehamns Energi ska 
tillhandahålla god infrastruktur 
så att människor och företag kan 
bo, verka och utvecklas hållbart i 

Ulricehamns Kommun. 

"Vi skapar 
hållbara invånare, 

för en bättre  
framtid"

Vår vision:

H Å LLB A RHE T

Stjärnan på toppen av vårt 
torn på Karlsnäsvägen symbo-
liserar vår vision, vår dröm om 
vad det är vi vill förverkliga. 
Den leder oss åt rätt håll och 
förklarar varför vi finns till. 

7ÅRSREDOVISNING 2021
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DRIFTSÄKERHET I FOKUS
I Ulricehamns kommun levererar vi ett friskt och gott kranvatten, 

ett vatten som blivit uppmärksammat och prisbelönat flera gånger om. 
Arbetet med att bevara detta goda livsmedel pågår ständigt.

Arbetet med att förnya och restaurera 
VA-nätet fortgår kontinuerligt, allt efter 
en framtagen saneringsplan där vi bland 
annat tar hänsyn till ledningarnas ålder, 
material, ev. filmprotokoll, rotbeskär-
ningsplaner, vattenläckor och avlopps-
stopp. 

Dataövervakning sker ständigt över 
vattenförbrukningen i kommunen. Vid 
eventuell överförbrukning startas ett 
arbete med läcksökningsutrustning,  
för att finna orsaken. Detta arbete,  
tillsammans med mer planlagda  
förebyggande läcksökningsprojekt,  
ska ge en god tillgänglighet i vårt nät. 

Under 2021 har vi haft 11 vattenläckor, 
vilket är betydligt färre än ett normalår. 
 
En av läckorna noterades strax efter jul 
längs väg 157, mitt i centrala Ulricehamn.  
Läckan var under cirka 70 cm tjäle och 
osäkerheten var stor kring exakt place-
ring. Istället för att gräva på måfå och 
stänga av trafiken i onödan beslutade vi 
oss för att prova en ny metod, med en så 
kallad läcksökningshund. På mindre än 15 
minuter lyckades hunden Bruno att leta 
fram läckans placering med en marginal 
på en meter. En fantastisk insats som 
sparade både tid, pengar och miljö.  
 

Under året har vi haft fullt upp på plane-
ringsavdelningen. Kommunens omfattan-
de investeringar samt nya detaljplaner 
skapar högt tryck på personalen, som 
projekterat allt ifrån ledningssystem i 
samband med exploatering av bostads-
områden till nya gator och cirkulations-
platser. Ett stort projekt innefattade 
höjdsättning av ytorna för massbalans 
inom fastigheten för det blivande  
Energi- och Miljöcentret i Vist.  
 
Gång- och cykelvägar har projek- 
terats i bland annat centralorten  
och i Vegby.   

Å RSREDOV ISNING 

Vatten & Avlopp, Marie Ström

"Det är viktigt
att vi arbetar för  
en bättre miljö"

Marie Ström, Vatten & Avlopp
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Bra kvalitet på 
våra badplatser

Under sommarmånaderna 
utfördes badvattenprovtagning 
åt kommunen. Resultatet visade 

att vi, till största delen, har 
bra kvalitet på våra olika 

badplatser.

Ett stort arbete utfördes under 2021 på avloppsrenings- 
verket i Gällstad, där vi bland annat flyttade upp våra 
blåsmaskiner från källaren. Flytten möjliggör att vi, om 
behov finns, endast behöver köra en blåsmaskin i taget  
– vilket i sin tur sparar energi. Blåsmaskiner används för 
att syresätta luften i vattenbassängen, där bakterier  
bryter ner organiska ämnen i avloppsvattnet. 

Dessutom har slambehandlingen i Gällstad förnyats  
med en skruvpress för slamavvattning, vilket resulterar  
i ett torrare slam. Tack vare investeringen kan renings- 
verket nu ta emot våtslam från både Marbäck och Hulu. 
Ett viktigt arbete, då detta gör att vi markant minskar 
fossila utsläpp från slamtransporter. 

Vattenkvaliteten 
återställd i Nitta

I samband med en rutinkontroll  
sensommaren 2021 upptäcktes  

bakterier i dricksvattnet i Nitta. Under 
ett par veckors tid utfärdades koknings-

rekommendationer. Vi vill tacka alla 
berörda invånare för visat tålamod.

"Det är viktigt
att vi arbetar för  
en bättre miljö"

Sparad energi & minskade slamtransporter

VAT TEN & AV LOPP

Större underhålls-
projekt under året

Marie Ström, Vatten & Avlopp

•   Högagärde: Vattenverket 
•   Hökarum: Vattenverket & reningsverket 
•   Gällstad: Reningsverket 
•   Ulricehamn: Reningsverket 
•   Marbäck: Vattenverket & reningsverket 
•   Trädet: Reningsverket

9ÅRSREDOVISNING 2021
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FANTASTISKA RESULTAT
Att sortera rätt är en självklarhet för många, men inte för alla. Vi har under många år arbetat 

aktivt för att öka sorteringen i kommunen – under 2021 ser vi fantastiska resultat! Stort tack till 
kommunens invånare för fina insatser. Tillsammans gör vi skillnad för Ulricehamn.

Under de senaste tio åren har avfalls-
mängderna per person ökat med hela  
70 % i den brännbara fraktionen på 
Återvinningscentralen Övreskog (ÅVC). 
Ökningen har skett succesivt och startade 
när avgifterna för att få lämna avfall togs 
bort, 2011. Till största delen har ökning-
en berott på att man slängt sådant som 
ska återvinnas i brännbart, men också på 
att man kört hushållsavfall till ÅVC. Det är 
inte miljömässigt hållbart. 

Med anledning av den ökade mängden 
brännbart har vi under flera år arbetat 
med att få invånarna att sortera sitt avfall 
rätt. Arbetet intensifierades under 2021, 
vilket inledningsvis skapade mycket 
diskussioner.  

Positivt är de fantastiska resultat som 
uppnåtts: det avfall som skickas till  
förbränning har minskat med mer än  
55 % och vi ser en kraftig ökning av  
både återbruk och återvinning. För- 
packningsinsamlingen har ökat med  
28 % under året, vilket motsvarar en  
ökning med mer än 13 kilo per invånare  
och textilåtervinningen har ökat med  
hela 75 %. 

Vårt arbete med att sortera väl, ligger 
helt i linje med Sjuhäradsregionens 
avfallsplan och även med den nationella 
förbränningsskatt som trädde i kraft 
2020. Skatten är en del av den gröna 
skatteväxlingen som görs för att Sverige 
ska nå klimatmålen och är ett styrmedel 

som gynnar återvinning, för att få avfalls-
producenten att sortera och återvinna 
mer och därigenom minska klimat- 
utsläppen. 

En hållbar arbetsmiljö 
Ett antal förbättringar genomfördes i 
samband med att vi, under året, inledde 
en ny slamtömningsentreprenad. En bätt-
re arbetsmiljö för chaufförerna skapades 
genom dubbelbemanning, som också 
ger ökade möjligheter till rådgivning 
gentemot våra kunder. 

Å RSREDOV ISNING 

Avfall, Marie Ström
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"Avfallsplanen
är ett samarbete

över kommun-
gränserna"

 

+75 %
Mängden textil som 

samlats in i kommunen 
under 2021 har ökat 

med totalt 75 % jämfört 
med föregående år.

AV FA LL

-55 %
Tack vare ökad återvinning 

och ett ökat återbruk har mäng-
den restavfall* som lämnats in 

på Återvinningscentralen 
Övreskog minskat med 55 %.

*Det avfall som går till förbränning

Under 2021 har vi tagit fram en ny gemensam  
regional avfallsplan för Sjuhäradsregionen; Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulrice-
hamn och Vårgårda. Syftet med planen är att vi, över 
kommungränserna, ska verka för att förebygga att  

avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska  
negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en  
långsiktigt hållbar region. Avfallsplanen fokuserar  
på sex olika målområden, som alla kommer att  
vara i fokus under flera år framöver.  

Tillsammans för en hållbar region

1. Hushåll med maten
2. Konsumera hållbart
3. Använd de resurser vi har
4. Sortera mera
5. Fimpa skräpet
6. Planera in plats för avfallet

6 mål i den nya avfallsplanen

+28 %
Förpackningsinsamlingen 

i Ulricehamns kommun har ökat 
med 28 %* under 2021 – ett 

resultat av vårt ökade 
fokus på sortering. 

*Motsvarar 13 kilo per invånare

Stort tack till alla

kommunens invånare!

11ÅRSREDOVISNING 2021
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ALLTID REDO
Vår anläggningsavdelning står alltid redo att stötta  

våra egna verksamheter. De hjälper också kommunen med  
olika projekt samt drift och underhåll av gator.

Vår anläggningsverksamhet arbetar 
både med att hjälpa våra egna 
verksamheter med olika projekt 
och utför arbeten inom ramen för 
kommunens olika beställningar.  
Samarbetet med kommunen gäller 
till exempel byggnation av gator 
samt gång- och cykelvägar, som ofta 
byggs i samband med nya bostads- 
och industriområden. Dessutom 
utförs trafikförbättrande åtgärder 
samt byggnation och underhåll av 
kommunens lekplatser. 
Samarbetsavtalet mellan oss och 
kommunen utökas varje år som en 
följd av att kommunen etablerar nya 
bostads- och industriområden.    
Att kommunen växer så det knakar 
innebär stort tryck på avdelningen, 
som aldrig tidigare haft så mycket 

att göra. De största projekten under 
2021 var det nya bostadsområdet 
Bergsäter, rondellen Grönahögs- 
vägen/Tre Rosors väg samt om- 
fattande ledningsflytt på vårt nya 
Energi- & Miljöcenter i Vist.  
 
2021 sticker ut i jämförelse med 
2020 gällande kostnader för vinter-
väghållning, då dessa ökade med 
2 mkr på grund av en relativt tuff 
vinter.  
 
Under året genomfördes en ändring 
av hastighetsgränser i stora delar 
av kommunen. I samband med 
ändringen utfördes byten av hastig-
hetsskyltar. Totalt genomfördes cirka 
150 byten, fördelat på både tätorten 
och kransorterna. 

Å RSREDOV ISNING 

Service, Jerker Larsson

• Nytt bostadsområde, Bergsäter 
• Ny rondell Grönahögsvägen/  

Tre Rosors väg 
• Arbete med den stora  

beläggningssatsningen 
• Omskyltning, nya hastigheter
• Ny busshållplats i Trädet 
• Byggnation av cykelgarage vid  

Resecentrum 
• Ny gång- & cykelväg på  

Herralyckedreven 
• Utbyggnad av gata samt gång-  

och cykelväg på Ekholmsliden 

Ett axplock av  
arbeten under 2021
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Hälften av alla våra fordon är miljöbilar enligt nu gällande 
krav. Av dessa är 23 bilar el/laddhybrider och cirka 100 
biogasbilar. 

Antalet fordon i kommunkoncernen var vid årsskiftet totalt 
231 personbilar och lätta lastbilar (montörs och arbets- 
fordon), vilket var sex fler än vid förra årsskiftet.  
 

Antalet är något högre än behovet men det har varit  
en förutsättning för att få verksamheten att fungera  
under pandemin, då vi tvingats åka enskilt i fordonen.  
För att hålla uppe standarden på fordonsparken behöver 
cirka 30 fordon bytas per år. Från och med 2021 gör vi  
en förnyad konkurrensutsättning på alla fordon, med  
fokus på ökade miljökrav. 

Vacker påskbjörk 
på Stora Torget

Inför årets påskfirande satte vi, 
tillsammans med NUAB, upp en påsk- 
björk på Stora Torget. Ett vackert inslag  

som skapade fin stämning. 

"Kommunens
höga ambitioner

påverkar oss
positivt"

50 % miljöbilar i fordonsflottan

SERV ICE

Just nu växer flera nya bostads-
områden fram i Ulricehamn. Innan 
byggnationen på Bergsäter ens  
hunnit påbörjas är arbetet igång 
med att planera inför nästa nya  
område; Sanatorieskogen. 

Nya bostadsområden

Upprustning av 
lekplatser
Under året har vi rustat  

upp lekplatser runt om i kommunen;  
Hökerum, Älmestad, Blidsberg 

samt Ulricehamn. 

13ÅRSREDOVISNING 2021
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ATTRAKTIV ENERGI
Leveransen av fjärrvärme blev under 2021 rekordhöga 55,4 GWh.  

De stora leveranserna berodde till viss del på årets väderförhållanden, 
men också på att fjärrvärmen växer med ett antal nya kunder varje år.

Å RSREDOV ISNING 

Fjärrvärme, Jerker Larsson

"Vår fjärrvärme är 
både miljövänlig och 

kostnadseffektiv"
Jerker Larsson, Fjärrvärme

Leveransen av fjärrvärmen blev under 
2021 rekordhöga 55,4 GWh, vilket beror 
på väderförhållanden men också på att 
vi ökar med ett antal kunder varje år. 

Fjärrvärmen är fortsatt mycket attraktiv 
och installeras i nya, ombyggda och 
befintliga fastigheter. Ett exempel är 
BRF Linden, på Lindängsvägen, där vi 
byggde till och om fjärrvärmen så att så-
väl befintliga som nya byggnader kunde 
anslutas. De gamla husen och ett av de 
nya är nu inkopplade. På Rönnåsen är 
avtal upprättat inför Logistikpartners nya 
stora satsning. Vi har under de senaste 
sex åren jobbat med att ersätta pellets- 
pannan vid simhallen med flispannor på 
vår nya tomt för Energi- & Miljöcenter 
(EMC) i Vist.  
 
 
 
 

Eftersom processen med utredningar, 
detaljplaner och beslut har dragit ut på 
tiden, samtidigt som behovet varje år 
ökat i takt med nya kunder, så tvingades 
vi göra en investering av en spetspanna 
något år tidigare än planerat. Detta för 
att säkerställa driften till våra kunder.  
En spetspanna, som eldas med den 
fossilfria oljan HVO, placerades vid vår 
fastighet på Karlsnäsvägen och slut- 
besiktigades på våren 2021. 

Vid EMC startades arbetet så snart de-
taljplanen var klar och första fokus var att 
ta fram en grov illustration med tänkta 
byggnader och processer för bästa 
logistik- och flödesprinciper. Det första 
fysiska arbetet var att flytta befintliga 
VA-, fjärrvärme- och elledningar till  
 
 
 
 

utkanten av tomten, så att dessa inte 
stör framtida byggnader och processer. 
Projektering av personal- och teknik-
byggnad påbörjades och pannor med 
tillhörande byggnader färdigprojektera-
des och skickades ut på upphandling.  

Ulricehamns fjärrvärme är bland den 
mest miljövänliga i hela Sverige och vi 
har återigen uppmärksammats nationellt. 
Denna gång för vår utmärkta kontroll av 
kundanläggningar, som i sin tur ger låga 
returtempertaturer. De låga returtempe-
raturerna medför att spill- 
värmen kan nyttjas mer effektivt och  
därmed minska kostnaderna för bränsle.



15ÅRSREDOVISNING 2021

 

Ulricehamns Energis fjärrvärme sticker ut som en av de 
mest miljövänliga i Sverige – vilket även innebär i världen, 
då Sverige är ett föregångsland gällande miljö. Detta 
beror på vår stora andel spillvärme från industrin i nätet 
som, om vi inte tog emot den, skulle gå till spillo.  
 
 
 

Att spillvärmen har ett miljövänligt ursprung, från framför 
allt pelletstillverkningen i Vist, gör saken än bättre. Vårt 
arbete med ständig kontroll av kundernas värmeväxlare 
har gjort att vi är på fjärde plats av de cirka 200 fjärrvär-
menäten i Sverige gällande returtemperaturer. 

Årets leverans av fjärrvärme blev 
rekordhög. Till viss del berodde det på  
årets väderförhållanden, men också  
på att fjärrvärmen växer med ett 

antal nya kunder varje år.

"Vår fjärrvärme är 
både miljövänlig och 

kostnadseffektiv"

Bland den mest miljövänliga i Sverige

FJÄ RRVÄ RME

Minskade
värmeförluster

All time high
55 GWh

Tack vare bra system och  
metoder för kontroll av kundernas 

anläggningar kan vi hålla nere tempe-
raturerna i nätet och därmed 

minska värmeförlusterna.

Fjärrvärmenätet är 32 kilometer och 
försörjer drygt 330 kunder. En stor 
utmaning är alla de backar som finns 
i centralorten, där vi har en nivåskill-
nad på 144 meter mellan högsta och 
lägsta punkten i fjärrvärmenätet. 

Fjärrvärme-fakta

Jerker Larsson, Fjärrvärme

15ÅRSREDOVISNING 2021
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EL I FOKUS
Ännu ett år med många projekt igång, både på landsbygden

och i centralorten. Vädermässigt har året varit kallare än de senaste 
åren, vilket medfört den högsta energiförsäljningen någonsin.

Under 2021 fortsatte våra samförlägg-
ningsprojektet på landsbygden tillsam-
mans med fiber i bland annat Norra  
Ulricehamn där projekten Tolken Åsun-
den, Mogden, Bjättlunda-Vång, Murum 
och Hökerum landsbygd ingår. Förutom 
de stora samförläggningsprojekten 
fortsätter flera andra projekt som berör 
stadsutvecklingen; Brf Honungslunden, 
Herralyckan, Linden och Bergsäter några 
av de större projekt som pågått under 
året. 

En nätutvecklingsplan för elnätet färdig-
ställdes innan sommaren. Djupare ana-
lyser av nätutvecklingsplanen i utvalda 
delar påbörjades under senhösten.  

Fokus har framförallt legat på att kunna 
säkerställa tillräcklig effekt upp till indu-
striområdet Rönnåsen.

Arbetet i projektet med nya smarta  
mätare för både el och fjärrvärme, har 
startats under året. Projektet är föranlett 
av myndighetskrav för elnätsinnehavare 
och är ett stort projekt som berör alla 
våra kunder. Projektet planeras att ge-
nomföras 2022-2023 och måste vara  
genomfört senast 1 januari 2025. 

Under året infördes också Rakel som 
kriskommunikationssystem för Elnät. 
Införandet finansierades delvis av bidrag 
från Svenska Kraftnät. 
 

Intresset för solcellsinstallationer fortsät-
ter att öka. Totalt installerad solcellsef-
fekt i vårt nät uppgår nu till 2,5 MW. Vid 
utgången av 2020 var motsvarande siffra 
nästan 1,9 MW.

Trenden för hur våra laddstolpar utnyttjas 
visar att kurvan går uppåt gällande anta-
let laddningar. I statistiken syns också att 
det blir fler rena elbilar som nyttjar den 
laddinfrastruktur som Ulricehamns Energi 
tillhandahåller.   
 

Å RSREDOV ISNING 

Elnät & Gatljus, Marcus Pirsko
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Varje år genomförs fyra  
ronderingar av gatubelysningen. Årets 
ronderingar resulterade i 657 byten av 

lampor samt 76 övriga åtgärder.

El är ett hett ämne i mångas vardag. Inte minst för oss. 
Marknaden styrs av mycket regleringar och vi som har  
koncessionsområden (det område där vi ansvarar för el- 
nätet) är ålagda att underhålla nätet enligt de lagar och 
krav som ställs. Aktuellt just nu är krav på nya elmätare 
till samtliga kunder i vårt nät. Arbetet med upphandling 
påbörjades under 2021.  
 

De huvudsakliga syftena med bytet är att med hjälp  
av nya, moderna elmätare och deras funktioner under- 
lätta för konsumenter som är intresserade av energibespa-
ringar samt möjliggöra en ökad och billigare introduktion 
av mikroproduktion. Bytet ska vara genomfört hos alla 
kunder senast den 1 januari 2025. 

Rekordår!
Fler kunder och kallt väder  

– under 2021 distribuerades cirka  
200 GWh el till våra kunder. Utfallet  

är det högsta någonsin!

27 
miljoner för 

framtiden

ELN ÄT & G ATL JUS

Under 2021 investerades totalt 27 
miljoner i elnätet i Ulricehamn. 
Investeringarna görs för ökad leve-
ranssäkerhet samt för att möjliggöra 
högre elöverföringskapacitet.  

Elnät

Nya elmätare ger möjlighet att spara energi

7 964 gatljus

17ÅRSREDOVISNING 2021
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FRAMTIDENS NÄT
Samhällets digitalisering kräver stabila kommunikationsmöjligheter med  

hög kapacitet. Vi har ett delmål om att 98 % av kommunens alla hushåll och företag  
ska möjliggöras en bredbandsanslutning om minst 1 Gbit/s senast 2025. 

Bolagets fiberutbyggnad påbörjades re-
dan 2001 och till en början var det fram-
för allt kommunala förvaltningar, företag 
och större fastighetsägare som efterfrå-
gade bättre kommunikationsmöjligheter. 
På senare år har tillgång till snabb, säker 
och stabil kommunikation alltmer blivit en 
förutsättning för att kunna leva, verka och 
bo i dagens samhälle.

Ulricehamns Energi arbetar efter delmålet 
om att kunna möjliggöra en bredbands-
anslutning om minst 1 Gbit/s till minst  
98 % av kommunens alla hushåll och 
företag senast 2025. Av PTS (Post- och 
Telestyrelsen) senaste bredbandskart-
läggning framgår det att 83 % av alla 
 
 

hushåll och företag i Ulricehamns kom-
mun var fiberanslutna 2021 och att 96 % 
hade möjliggjorts en fiberanslutning. 
Som delmål för 2021 avsåg bolaget att 
fiberansluta minst 500 hushåll och företag 
till fibernätet. Målet överträffades – 602 
hushåll och företag anslöts under 2021. 

Fiberutbyggnad har under det gångna 
året huvudsakligen skett i landsbygds-
projekten Murum, Bjättlunda – Vång, 
Tolken, Hökerum Landsbygd, Hjortåsen, 
Intorp - Torsbo samt Näsboholm. I delar 
av projekten har bolaget även samförlagt 
elnät, dels med sitt eget elnät och dels 
med Vattenfall och Östra Kinds Elkraft 
där de är elnätsägare.

 
 

Utöver pågående och planerade ut-
byggnadsprojekt har bolaget under det 
gångna året arbetat med planering och 
projektering av kommande landsbygds-
projekt för vidare fiberutbyggnad.

Digitala temperatursensorer 
Ulricehamns Energi har under det gångna 
året installerat ett antal temperatursenso-
rer på utvalda platser i kommunens väg-
banor. Sensorerna kommunicerar trådlöst 
via Narrow Band och ger oss information 
om aktuell vägtemperatur. Detta ger oss 
nya möjligheter att arbeta proaktivt med  
vinterväghållning, så som halkbekämp-
ning och snöröjning. 

Å RSREDOV ISNING 

Fibernät & IT, Hans Andersson
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Totalt 83 %  
anslutna

Bra uppkoppling, som möjliggör 
arbete på distans, minskar resandet och  
skapar ett mer hållbart samhälle. Totalt  

är 83 % av hushållen i Ulricehamns 
kommun fiberanslutna.

Digitaliseringen av samhället går snabbt. I samband med 
Coronapandemin har stora delar av samhället ställt om 
och arbetat mer på distans. Att arbeta på distans kräver 
i de allra flesta fall tillgång till en snabb, säker och stabil 
uppkoppling, vilket är något vi märkt av då efterfrågan på 

att efteransluta ej tidigare fiberanslutna fastigheter till  
vårt fibernät ökat markant under pandemin. Vår leverans  
av stabila kommunikationsmöjligheter med hög kapacitet 
skapar möjligheter för ett hållbart samhälle, inte minst 
genom minskat resande. 

Av PTS (Post- och Telestyrelsen) 
senaste bredbandskartläggning framgår 
det att 96 % av kommunens alla hushåll 

hade möjliggjorts en fiberanslutning 2021. 
Vår fibertäckning är bäst i Sjuhärad. 

"Totalt har 96 % 
av kommunens 
hushåll möjlig- 
gjorts en fiber- 

anslutning"

Vi skapar möjligheter för ett hållbart samhälle

FIBERN ÄT & IT

Vårt verksamhetsområde för fiber  
innefattar hela Ulricehamns kommun. 
Kommunens samtliga tätorter är  
färdigutbyggda och så också en stor 
del av vår omfattande landsbygd.

Vi har kommit en 
bra bit på väg

Bäst i  
Sjuhärad!

19ÅRSREDOVISNING 2021
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NÖJDA KUNDER 
Våra kunder är hjärtat i vår verksamhet. De finns i hela Ulricehamns  

kommun och alla är lika viktiga. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa 
och har ett stort fokus på service. Alla dagar – året runt. 

Varje år besvarar vi tusentals telefon- 
samtal och mejl. Som kund kan man nå 
oss dygnets alla timmar, året runt. Oav-
sett om kunderna väljer att besöka oss 
eller kontakta oss via mejl eller telefon  
så försöker vi att hjälpa till så fort vi kan. 

Ett av företagets strategiska mål är att 
vi ska ha nöjda kunder. Vartannat år ge-
nomförs en kundattitydundersökning, för 
att säkerställa att vi är på rätt väg. Under 
hösten 2021 var det dags igen. Totalt ge-
nomfördes 400 intervjuer, varav 370 med 
privatpersoner och 30 med representan-
ter från bygdens företag.  
 
 

Vi är fantastiskt glada över resultatet, 
som visar att våra kunder är fortsatt nöjda 
med oss. De som varit i kontakt med 
oss på olika sätt är mycket positiva kring 
både bemötande, service, kompetens 
och tillgänglighet. Vårt Nöjd Kund Index 
(NKI) är 75, vilket är långt över snittet i 
energibranschen (66). 
 
Mina Sidor är en av våra mest välbesökta 
kanaler, inte minst i samband med årsskif-
tet, då många ser över sin förbrukning. I 
samband med att vi implementerade ett 
nytt kundinformationssystem i slutet av 
2020 gavs vi också möjlighet att utveckla  
 
 

en ny förbättrad lösning för Mina Sidor, 
vilket vi gjort under 2021. 
 
Under det gångna året har stora delar av 
vår kommunikation med kommunens in-
vånare fokuserat kring avfall. Dialogen har 
syftat till att öka intresset samt höja kun-
skapsnivån för sortering. I samtalen med 
våra kunder ser vi ett ökat intresse för 
hur man, som privatperson, kan bli mer 
hållbar. I dagens samhälle är minskade 
avfallsmängder, sparad energi och mindre 
utsläpp frågor som engagerar många. 

Å RSREDOV ISNING 

Marknad & Kundservice, Marika Hållander
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Under 2021 kranmärkte vi verksamheten. Det 
innebär att vi tydligt tar ställning för en bättre miljö 
genom att servera och dricka färskt, nyttigt och 
lokalproducerat kranvatten istället för förpackat 
vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, 

inga transporter och inga utsläpp! Kranmärkt är 
en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter 
som väljer kranvatten istället för förpackat vatten. 
Läs mer om hur din verksamhet kan göra skillnad 
genom att bli kranmärkta www.kranmarkt.se 

Förbättrade  
Mina Sidor

På nya Mina Sidor finns mer  
möjligheter att se och jämföra sin  
förbrukning mellan olika perioder.  

Nytt är också att du kan logga  
in med Mobilt Bank-ID.

"Vi ser ett ökat
intresse för 

frågor som rör 
hållbarhet"

Vi är kranmärkta!

M A RK N A D & KUNDSERV ICE

Tillsammans
med våra kunder

Vi har engagerade kunder som 
hjälper oss att uppmärksamma små 

saker som gör skillnad. Det kan handla 
om allt ifrån en trasig gatlykta 

till en igensatt brunn.

I dialogen med våra kunder 
ser vi ett ökat intresse för hur man, 
som privatperson, kan bli mer hållbar. 
Minskade avfallsmängder, sparad 
energi och mindre utsläpp är 
frågor som berör alla. 

21ÅRSREDOVISNING 2021
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VI VÄXER
Ulricehamns Energi är ett stabilt företag, på frammarsch. Pensionsavgångar 

tillsammans med naturlig personalomsättning samt ett ökat behov av nya tjänster 
har medfört att vi haft stort tryck på rekryteringar under 2021. 

Även om pandemin pågått också under 
2021 så har organisationens årshjul 
rullat på precis som vanligt. Drygt 7 600 
leverantörsfakturor har hanterats och be-
talats, över 100 000 kundfakturor har nått 
företag och privatpersoner, anställda har 
fått sin lön och alla skatter och avgifter 
har betalats i vanlig ordning. Nya rutiner 
har skapats och att jobba mera digitalt 
har blivit vardag.

Vårt nya kundinformationssystem har 
landat och organisationen har arbetat ett 
första helår i den nya lösningen. En för-
valtningsorganisation arbetar strukturerat 
med att upprätthålla och utveckla hante-
ringen av kundinformation, i takt med att 
systemet hela tiden utvecklas.

I samband med att vi implementerade 
det nya systemet skapades också nya 
möjligheter för utveckling och effektivi- 
sering av processer och rutiner, vilket 
blivit en naturlig del av arbetet med  
ständiga förbättringar.

Vår redovisning är komplex. Många olika 
rörelsegrenar och projekt kräver nog-
grann uppföljning under året. Som en del 
i arbetet med ökad digitalisering imple-
menterades under 2021 ett nytt verktyg 
för resultatuppföljning. Genom det fick vi 
ökad tillgänglighet och förbättrat besluts-
stöd för verksamhetscheferna.

Företaget växer och så även behovet av 
personal. Under året har vi gått från 82 

till 88 anställda. Utöver detta har vi även 
ersatt naturlig personalomsättning samt 
ett par pensionsavgångar.

Vi uppfattas av många arbetssökande 
som en trygg arbetsgivare med ett 
uppdrag som gör skillnad och där man 
som anställd får vara med och påverka 
samhällsviktiga frågor. Att vi har allt mer 
fokus på hållbarhet ses också som en 
styrka, inte minst bland den yngre  
generationens arbetssökande.

Å RSREDOV ISNING 

Ekonomi & HR, Lena Djurfors
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VI LEVER
SOM VI LÄR

Våra kärnvärden; Nära, Engagerad,  
Hållbar – utgör grunden för de beslut vi 

fattar och hjälper alla i Team Energi  
att navigera mot visionen.

I takt med att utförarorganisationen växer behövs 
också mer stöttning från våra stabsfunktioner. Upp-
handling och konkurrensutsättning har varit i fokus 
under 2021 och i slutet av året tillsattes en ny tjänst 
i form av upphandlare. Funktionen kommer att  
supporta samtliga avdelningar inom upphandling 

och inköp. Dels för att säkerställa att vi uppfyller de 
lagar och krav som ställs på oss som kommunalt bo-
lag, men också för att utveckla våra upphandlingar 
till att bli ett styrmedel för hållbarhet. Att ställa krav 
på hållbarhet i våra upphandlingar är ett viktigt steg 
i arbetet mot vår vision om hållbara invånare. 

ETT HÅLLBART 
TILLVÄXTFÖRETAG

Under 2021 blev vi tilldelade  
UC’s Tillväxtsigill – ett sigill som visar  

att vi utmärkt oss som ett tillväxt- 
företag vid årsbokslutet 2020. 

"Vårt team
ska spegla det 

samhälle vi 
lever i"

Fokus på hållbar upphandling

EKONOMI & HR

Vi på Ulricehamns Energi gillar olika. 
Vi arbetar aktivt med att lyfta frågor 
kring jämställhet och mångfald. Alla 
människor har samma värde och vi ser 
olikheter som en tillgång, det skapar 
kreativitet och nytänkande.
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Verksamheten 
Ulricehamns Energi AB, organisationsnummer 556456-5389 med säte i Ulricehamn, är helägt av Ulricehamns kommun 
via sitt moderbolag Ulricehamns Stadshus AB, organisationsnummer 556803-9175 med säte i Ulricehamn. Bolagets 
huvudsakliga verksamhet är eldistribution, VA-verksamhet, avfallsverksamhet, fjärrvärme, fibernät  samt underhåll och 
anläggande av vägar och belysning. Bolaget bedriver också en transportcentral för  kommunkoncernens räkning.     
    

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Ulricehamns kommuns starka tillväxt och höga investeringstakt påverkar bolaget på flera sätt. Dels efterfrågas bola-
gets tjänster av fler kommuninvånare och företag, dels efterfrågas entreprenader med tillhörande projektering i större 
omfattning då nya bostadsområden och övriga investeringar ökat.
Under året har VA-verksamheten arbetat med förebyggande åtgärder på VA-näten samt flera större renoveringsarbe-
ten på avloppsreningsverken. På Övreskogs återvinningscentral pågår täckningen av deponin. Sluttäckning av etapp 
tre och förberedelse för täckning av den fjärde och sista etappen har skett under året. Kommuninvånarna har ökat sin 
sortering av avfall och restavfallet har, genom detta, minskat både på återvinningscentralen och i hushållsavfallet. Som 
en av de första kommunerna i landet har bolaget, tillsammans med förpackningsinsamlingen (FTI), installerat två nya 
containrar med komprimatorer för plast- och pappersförpackningar för att underlätta för ökad återvinning.
Under året har upphandling av nya smarta elmätare påbörjats och utvärdering av inkomna anbud pågår för ett 
planerat byte av mätare under åren 2022-2023. En nätutvecklingsplan för elnätet har tagits fram och systemet Rakel, 
kriskommunikationssystem för Elnät har startats upp i bolaget. Samförläggningsprojekt med el och fibernät pågår 
fortsatt. Fiberutbyggnad har under året huvudsakligen skett i landsbygdsprojekten. Till viss del finansierat med stöd 
via Post och Telestyrelsen.
Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter, som påbörjades redan under 2016, har gått över i utförande 
genom att flytt av befintliga VA-, fjärrvärme- och elledningar har påbörjats. Tomten har fördelats mellan tänkta bygg-
nader för pannor och avloppsreningsverk, en personal- och teknikbyggnad har börjat projekteras samt upphandling av 
flispannor med tillhörande utrustning har förberetts för upphandling under 2022. I avvaktan på nya fjärrvärmepannor 
har en spetspanna eldad med den miljövänliga oljan HVO anslutits till fjärrvärmenätet. Under året har kalkylerna för 
nytt avloppsreningsverk uppdaterats och ett inriktningsbeslut för fortsatt arbete för att möjliggöra att ett nytt renings-
verk tas i bruk runt 2030 har tagits av Kommunfullmäktige. Utbrottet av Covid-19 har endast haft en begränsad effekt 
på bolagets verksamhet under 2021.
       
Flerårsöversikt                                                                   2021           2020        2019         2018          2017 

Nettoomsättning exkl punktskatter                                        267 073      261 267     253 700       248 346    244 485

Rörelseresultat före avskrivningar / nedskrivningar   94 489  99 774 88 864 91 252 99 542

Rörelseresultat   50 961 56 635 51 361 55 072 66 420

Resultat efter finansiella poster  47 384 52 649 47 368 51 381 62 475

Årets resultat   114 -30 927 30 927 111 66

Balansomslutning  943 334 903 843 881 264 814 897 749 519

Antal helårsanställda, st  86 80 77 72 74
 
Omsättning och resultat 
Elverksamheten har under 2021 distribuerat 200,5 GWh (föregående år 184,4 GWh). Inom VA-verksamheten uppgick  
producerad mängd vatten till 1,4 miljoner m3 och renad mängd avloppsvatten till 2,4 miljoner m3 (föregående år  
1,4 miljoner m3 respektive 2,6 miljoner m3). Fjärrvärmeleveranserna har under året uppgått till 55,4 GWh (föregående  
år 47,8 GWh).  Under året har 602 nya hushåll/företag anslutits till fibernätet (föregående år 689 nya anslutningar) och  
vid årsskiftet var ca 10 200 hushåll/företag anslutna. Rörelseresultatet, efter avskrivningar, uppgick till 51,0 Mkr (56,6 Mkr). 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 47,4 Mkr (52,6 Mkr). Avkastning på genomsnittligt eget kapital blev 12 % och 
soliditeten 46 %. Investeringarna uppgick till 90,4 Mkr (99,1 Mkr) där VA-verksamheten och elnätet är de verksamheter som 
investerat mest.
      
Personal 
Under året har bolaget bedrivit sin verksamhet anpassad efter rådande pandemi. Arbetet har, större delen av året, skett 
i åtskilda arbetslag vilket medfört att leveranserna av infrastrukturen inte påverkats då vi endast haft ett fåtal fall av 
Covid-19. Sjukfrånvaron för 2021 var 2,1% (2,0 %) varav långtidssjuka 0,2 % (0,2 %). Inom bolaget drivs ett friskvårds- 
projekt för att stimulera till god hälsa hos medarbetarna. Under 2021 har 13 nya medarbetare påbörjat och sex avslutat 
sin anställning vilket är fler än vanligt. Vid årsskiftet 2021/2022 pågår fyra rekryteringar av nya medarbetare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.
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Miljö 
Inom Ulricehamns Energi AB finns 24 tillståndspliktiga och två anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.  
De tillståndspliktiga verksamheterna utgörs av 9 vattenverk, 14 reningsverk och en avfallsanläggning. Samtliga verk-
samheter har giltiga tillstånd. De anmälningspliktiga verksamheterna är två anläggningningar för värmeproduktion. 
Fjärrvärmenätet består av tre nät där det största, till stora delar, värms med spillvärme från en närliggande industri 
som tillverkar träpellets. Samarbete bedrivs med ytterligare ett av bygdens företag som levererar spillvärme till 
fjärrvärmenätet. Det innebär att Ulricehamns Energis fjärrvärmenät har bland de lägsta klimatpåverkande utsläppen i 
Sverige.Uppvärmning och el till byggnaderna på återvinningscentralen kommer från Stirlingmotorer som drivs av gas 
från deponin. Företagets egen energiförbrukning av el består av förnyelsebar el.        
 
Framtida utveckling 
Arbetet med det framtida Energi- och Miljöcentret (EMC) fortsätter. Under 2022 planeras för byggnation av flispannor 
med tillhörande teknik- och personalbyggnad, fördjupat arbete med tillståndsprocessen för nytt avloppsreningsverk 
samt färdigställande av markområdet. Fibernätets utbyggnad fortsätter, framför allt på landsbygden. Målet är att kunna 
möjliggöra bredband om minst 1 Gbit/s till minst 98% av kommunens alla hushåll och företag senast 2025. Ny lagstift-
ning påverkar hur elnätsverksamhet får bedrivas vilket medför att bolaget 2024-01-01 måste särskilja elnätet i eget 
juridiskt bolag. Under kommande år genomförs utredning för anpassning av bolagsstrukturen. 
Investeringstakten blir fortsatt hög närmsta åren, påverkat bl a av EMC, nya elmätare och tillväxten, för att sedan avta 
2024. 
Inga kända riskscenarier föreligger.

      
Risker och osäkerhetsfaktorer
Typ av risk    Riskåtgärd
Finansiell risk 
Elprisrisk   Bundet elpris tom juni 2023 Medellång sikt 
Volymrisk   Effektiviseringar, nyanslutningar Lång sikt 
Kreditrisk   Kreditupplysningar och   Lång sikt  
   betalningsbevakning  
Likviditetsrisk   -    - 
 

Operationell risk 
Anläggningsrisk  Underhåll och förnyelse  Kort till lång sikt  
Personalrisk   Positivt medarbetarskap och  Kort till lång sikt 
   dubblering i kompetens  
   där så är möjligt     
  
Strategisk risk 
Ändrade regelverk Omvärldsbevakning och   Medel till lång sikt 
   flexibla verksamheter     

 
Finansiella riskfaktorer 
Ulricehamns Energi AB utsätts, genom sin verksamhet, för ett begränsat antal finansiella risker. Kommunens och de kommu-
nala bolagens likvida medel och betalningsflöden är samordnade i ett gemensamt koncernkontosystem. Nyttjad koncern- 
kredit under året uppgår i genomsnitt till ca 140 Mkr. Förutom den gemensamma koncernkrediten fanns 100 Mkr i upp-
lånade medel bundet till fast ränta t o m 2021-12-27. Vid löptidens slut övergick lånet till koncernkontot vilket innebär att 
utnyttjad koncernkredit var 245 Mkr 2021-12-31. Den beviljade finansieringsramen är 365 Mkr för 2021. För att minimera 
kundförluster finns inom bolagets en kreditpolicy. För nya kunder, med undantag för lägenhetskunder utan eluppvärmning 
och de kunder som endast är VA-kund, görs en kreditbedömning innan leverans påbörjas. 
Finansieringsprognoser upprättas och analyseras löpande för att säkerställa att ULricehamns Energi inte överskrider beviljad 
finansieringsram.

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 10 986 119 kr.        
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:          

Balanseras i ny räkning 10 986 119 kr        

Summa   10 986 119 kr 
För innevarande år har koncernbidrag lämnats till moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB, org.nr 556803-9175,  
med 10 000 tkr. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och  
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING 
tkr Not 2021 2020

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 267 073 261 267

Aktiverat arbete för egen räkning 17 323 17 857

Övriga rörelseintäkter 558 1 016

284 954 280 141

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -101 260 -98 440

Övriga externa kostnader 2, 3 -29 488 -26 677

Personalkostnader 4 -59 717 -55 250

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -43 527 -43 140

-233 993 -223 507

Rörelseresultat 50 961 56 635

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 51

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 609 -4 036

-3 577 -3 986

Resultat efter finansiella poster 47 384 52 649

Bokslutsdispositioner 6 -47 250 -89 569

Resultat före skatt 134 -36 920

Skatt på årets resultat 7 -20 5 993

Årets resultat 114 -30 927
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BALANSRÄKNING
tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 7 106 5 593

7 106 5 593

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 83 995 84 515

Anläggningar för distribution och mätning av el 10 267 580 264 022

Fjärrvärmeanläggningar 11 86 558 84 443

VA-anläggningar 12 153 369 155 401

Anläggningar för fibernät 13 167 115 169 221

Gatubelysningsanläggningar 14 18 644 19 427

Miljöanläggningar 15 2 282 2 138

Inventarier, verktyg och installationer 16 35 874 40 687

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar 17 70 692 21 280

886 110 841 133

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 142 142

142 142

Summa anläggningstillgångar 893 358 846 868

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Förnödenheter 5 193 4 239

5 193 4 239

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 995 20 071

Fordringar hos koncernföretag 11 716 13 426

Övriga fordringar 167 1 888

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 21 831 17 297

44 708 52 682

 
 
Kassa och bank 75 53

Summa omsättningstillgångar 49 976 56 974

SUMMA TILLGÅNGAR 943 334 903 843
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BALANSRÄKNING
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 125 170 125 170

Reservfond 1 155 1 155

126 325 126 325

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 10 872 41 800

Årets resultat 114 -30 927

10 986 10 872

137 311 137 197

Obeskattade reserver 20 368 564 331 314

Långfristiga skulder 21

Koncernkonto 245 063 148 147

Skulder hos koncernföretag – 100 000

Skuld VA-kollektivet 89 095 78 810

Övriga skulder 39 931 34 958

374 088 361 916

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 27 666 28 398

Aktuell skatteskuld 497 812

Övriga skulder 28 453 35 186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 6 755 9 020

63 371 73 416

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 943 334 903 843

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
  Aktie-    Reserv-  Balanserat Årets   Totalt eget 

tkr      kapital fond resultat resultat kapital 

 
Ingående balans 2021-01-01 125 170 1 155 41 800 -30 927 137 197

Omföring inom eget kapital – – -30 927 30 927 

Årets resultat     114 114

Utgående balans 2021-12-31 125 170 1 155 10 873 114 137 311

tkr
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KASSAFLÖDESANALYS
tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 50 961 56 635

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   - Avskrivningar 43 527 43 140

94 488 99 774

Erhållen ränta 32 51

Erlagd ränta -3 609 -4 036

Betald inkomstskatt -20 -165

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 90 891 95 624

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager -955 -189

Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar 10 786 34 638

Ökning(-)/minskning(+) av övriga kortfristiga fordringar -2 812 -14 948

Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -732 6 879

Ökning(+)/minskning(-) av övriga kortfristiga rörelseskulder -9 312 -4 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 87 865 117 713

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 392 -99 108

Sålda materiella anläggningstillgångar 376 596

Kassaflöde från investeringsverksamheten -90 016 -98 512

Finansieringsverksamheten

Förändring av koncernkonto 96 916 148 147

Lämnade koncernbidrag -10 000 -10 000

Amortering av skuld -100 000 -180 000

Överskott VA 10 284 6 188

Anslutningsavgifter 4 972 3 171

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 172 -32 493

Årets kassaflöde 21 -13 292

Likvida medel vid årets början 54 13 346

Likvida medel vid årets slut 75 54
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med  
föregående år.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinci- 
perna som använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan.

Förändring av Banklån 
2021-12-27 avslutades reversen på 100 Mkr i upplånade 
medel bundna till fast ränta. Efter löptidens slut belastas 
koncernkrediten med motsvarande belopp.

Soliditet 
Definition av soliditeten: 
Summa eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver / 
summa tillgångar.

Belopp i tkr om inte annat anges
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RESULTATRÄKNING
Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten, d v s distribution av el, värme och 
vatten, försäljning av gas, anslutningsavgifter, tillhanda-
hållande av fibernät, avfallshantering samt andra intäkter 
såsom entreprenadavtal och uthyrning av bilar.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i före- 
tagets intäkter.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit 
eller beräknas inflyta, d v s med hänsyn till rabatter och 
efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i 
posten Nettoomsättning.

Anslutningsavgifter exklusive VA-verksamhet 
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten 
med el, värme eller bredband intäktsredovisas eftersom 
avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. 

Vatten- och Avloppsverksamhet 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) 
prissätts genom beslut av Kommunfullmäktige.

Anslutningsavgifter för va intäktsredovisas i enlighet med 
VA-lagens bestämmelser enligt följande:

De faktiska kostnaderna i samband med anslutningen är 
ringa i förhållande till anläggningens totala anskaffnings-
värde, varför avskrivningarna i sin helhet fördelas över 
anläggningens vägda återstående nyttjandeperiod.

Utsläppsrätter 
Utsläppsrätter som klassificeras som omsättningstillgång-
ar åsätts anskaffningsvärde noll. Intäkter redovisas då 
utsläppsrätterna avyttras.

Hyresintäkter 
Företaget erhåller hyresintäkter från operationella  
leasingavtal rörande företagets förvaltningsfastigheter 
samt Ulricehamns kommuns bilpool. Hyresintäkterna 
intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar 
som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i  
företaget såsom materiella anläggningstillgångar efter-
som rättigheter och skyldigheter kvarstår hos företaget. 
Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga 
materiella anläggningstillgångar. 
 
Ränteintäkter 
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda 
avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon 
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de 
anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än 
avgiftsbestämda pensionsplaner.

Företaget betalar försäkringspremier för att finansiera  
ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom företa-
get inte har några förpliktelser att betala ersättningar  
direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäk-
ringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar till 
anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Låneutgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de 
hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter.  

Avskrivningar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på 
det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och 
skrivs därför inte av.

NEDSKRIVNINGAR

Nedskrivningar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar 
Allmänna principer 
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation 
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger 
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång 
med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenere-
rande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper 
av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall 
för hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning 
redovisas när en tillgång eller en kassagenererande 
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

VA-verksamheten 
Materiella anläggningstillgångar inom den del av 
VA-verksamheten som lyder under lagen om allmänna 
vattentjänster nedskrivningsprövas inte. 

Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner. 
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BALANSRÄKNING
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att tillfalla företaget och anskaff-
ningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Immate-
riella och materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kost-
nadsförs löpande.

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som 
är direkt hänförbara till inköpet och som syftar till att 
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i 
enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leve- 
rans, hantering, installation och montering, lagfarter 
samt konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med 
eventuella offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sanno-
likt att de framtida ekonomiska fördelar, som är förknip-
pade med tillgången, kommer att komma företaget till 
del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Om inte, kostnadsförs utgifter under 
det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid 
även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskaps-
år som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika  
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller per balansdagen och nuvärdeberäknas inte.

 

 
 
 
 
 

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR
Uppskattningar och bedömningar för materiella anlägg-
ningstillgångar baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimli-
ga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan för att fastställa redovisade värden på 
tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra 
källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar 
kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och 
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i 
resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen 
görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen  
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
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NOTER
Not 1. Nettoomsättning exkl. punktskatter 

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2021 2020

Elnät 70 061 64 591

Gatubelysning 6 413 6 761

Service 42 714 43 326

Fjärrvärme 43 419 40 836

Fiber 31 501 32 646

VA 44 769 46 536

Avfall & miljö 26 920 24 277

Övrigt 1 276 2 294

Nettoomsättning exkl. punktskatter 267 073 261 267

Punktskatter -80 -71

Nettoomsättning 266 994 261 197
  

Operationell leasing
Företaget hyr ut lokaler och bilar enligt avtal om 
operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter 
under året uppgår till 8 757 (8 598). Framtida  
minimileaseavgifter uppgår till:

2021 2020

Inom 1 år 7 235 7 439

1–5 år 2 518 3 106

Senare än 5 år – –

Summa 9 753 10 545

Not 2. Operationell leasing
Företaget leasar bl.a. Återvinningscentralen enligt avtal om ope-
rationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår 
till 1 240 (1 224). Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande:

2021 2020

Inom 1 år 1 000 1 000

1–5 år 2 000 3 000

Senare än 5 år – –

Summa 3 000 4 000

Not 3. Ersättning till revisorer
2021 2020

Revisionsuppdraget 228 186

Övriga arvoden 61 348

Lekmannarevision 12 11

Totala ersättningar till revisorer 301

Not 4. Löner och ersättningar
Löner och andra ersättningar

2021 2020

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 522 1 485

Övriga anställda 39 469 36 807

Summa löner och andra ersättningar 40 991 38 292

Sociala kostnader

Pensionskostnader 3 676 3 389
Varav för styrelse och verkställande direktör (322) (316)

Övriga sociala kostnader 13 765 12 351

Summa sociala kostnader 17 441 15 740

Avgångsvederlag m.m. 
Avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångs- 
vederlag motsvarande 12 månadslöner och motsvarande pen-
sionsförmåner exklusive semesterersättning vid uppsägning från 
företagets sida.

Medelantalet anställda

2021 2020

Kvinnor 21 16

Män 65 64

Totalt 86 80

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

2021 2020

Styrelse

Kvinnor 1 2

Män 7 6

Totalt 8 8

Övriga ledande befattningshavare

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Totalt 7 7

546
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Not 7. Skatt på årets resultat

2021 2020

Skatt på årets resultat -51 -165

Korrigering från föregående år 30 –

Uppskjuten skatt – 6 158

Summa -20 5 993

Redovisat resultat före skatt 134 -36 920

Skatt enligt gällande skattesats (20,6 %) -28 7 901

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
och ej skattepliktiga intäkter -23 -8 349

Temporär skillnad – 6 158

Korrigering från föregående år 30 283

Redovisad skattekostnad -20 5 993

Not 5. Av- och nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar    
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.  
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

2021 2020

Immateriella tillgångar 10 % 10 %

Byggnader 1 - 5 % 1 - 5 %

Inre ytskikt i byggnad 14,29 % 14,29 %

Markanläggningar 5 % 5 %

Mätare för el, fjärrvärme, VA 6,67 % 6,67 %

Distributionsanläggningar för el,  
fjärrvärme, VA och fiber 2,5 - 10 % 2,5 - 10 %

Produktionsanläggningar för fjärrvärme 6,67 % 6,67 %

Maskinell utrustning för VA 5 - 20 % 5 - 20 %

Gatubelysningsanläggningar 3 % 3 %

Övriga arbetsmaskiner och inventarier 5 - 20 % 5 - 20 %

Lastbilar och tyngre fordon 10 % 10 %

Personbilar m.fl. transportmedel 14,29 % 14,29 %

Not 6. Bokslutsdispositioner
2021 2020

Avskrivningar utöver plan -37 250 -79 569

Lämnade koncernbidrag -10 000 -10 000

Summa -47 250 -89 569

Not 8. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten  

2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden  5 736 –

Anskaffning 2 216 5 736

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 7 952 5 736

Ingående ackumulerade avskrivningar -143 –

Årets avskrivningar -703 -143

Utgående ackumulerade avskrivningar -846 -143

Redovisat värde 7 106 5 593

Not 9. Byggnader och mark
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 108 990 102 148

Anskaffning 2 171 6 842

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 111 161 108 990

Ingående ackumulerade avskrivningar -24 214 -21 674

Årets avskrivningar -2 692 -2 540

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 905 -24 214

Ingående ackumulerade nedskrivningar -261 -261

Årets nedskrivningar – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar -261 -261

Redovisat värde 83 995 84 515
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Not 10. Anläggningar för 
distribution och mätning av el

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 403 929 366 722

Nedskrivning – -2 979

Anskaffning 14 071 40 186

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 418 000 403 929

Ingående ackumulerade avskrivningar -139 907 -130 149

Årets avskrivningar -10 513 -9 758

Utgående ackumulerade avskrivningar -150 420 -139 907

Redovisat värde 267 580 264 022

Not 11. Fjärrvärmeanläggningar

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 155 826 152 754

Utrangeringar – -42

Anskaffning 7 298 3 115

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 163 124 155 826

Ingående ackumulerade avskrivningar -71 383 -66 445

Utrangeringar – 27

Årets avskrivningar -5 183 -4 965

Utgående ackumulerade avskrivningar -76 566 -71 383

Redovisat värde 86 558 84 443

Not 12. VA-anläggningar

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 238 619 217 821

Anskaffning 6 336 20 797

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 244 955 238 619

Ingående ackumulerade avskrivningar -83 218 -75 358

Årets avskrivningar -8 367 -7 860

Utgående ackumulerade avskrivningar -91 585 -83 218

Redovisat värde 153 369 155 401

Not 13. Anläggningar för fibernät
2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 186 606 117 641

Anskaffning 3 496 68 965

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 190 102 186 606

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 385 -12 833

Årets avskrivningar -5 601 -4 552

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 987 -17 385

Redovisat värde 167 115 169 221

Not 14. Gatubelysningsanläggningar

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 26 102 24 031

Anskaffning – 2 071

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 26 102 26 102

Ingående ackumulerade avskrivningar -6 675 -5 949

Årets avskrivningar -783 -726

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 458 -6 675

Redovisat värde 18 644 19 427

Not 15. Miljöanläggningar

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 584 2 231

Anskaffning 275 354

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 2 859 2 584

Ingående ackumulerade avskrivningar -446 -331

Årets avskrivningar -130 -115

Utgående ackumulerade avskrivningar -576 -446

Redovisat värde 2 282 2 138
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Not 16. Inventarier, verktyg 
och installationer

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 93 961 89 533

Anskaffning 5 118 9 577

Utrangeringar -2 291 -981

Försäljningar -445 -4 168

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 96 343 93 961

Ingående ackumulerade avskrivningar -53 274 -48 356

Utrangeringar 2 053 805

Försäljningar 308 3 778

Årets avskrivningar -9 556 -9 502

Utgående ackumulerade avskrivningar -60 469 -53 274

Redovisat värde 35 874 40 687

Not 17. Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

2021 2020

Ingående nerlagda kostnader 21 280 79 830

Under året nerlagda kostnader 84 940 89 056

Under året genomförda aktiveringar -35 529 -147 606

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 70 692 21 280

Utgående nerlagda kostnader  
fördelas enligt följande:

Anläggningar för distribution  
och mätning av el 18 586 5 786

Fjärrvärmeanläggningar 3 674 3 009

VA-anläggningar 26 575 3 670

Anläggningar för  
kommunikationsnät/fiber 19 399 7 597

Pågående markanläggningar 619 29

Anläggningar för gatubelysning 1 279 –

Pågående övrigt 559 1 188

70 692 21 280
  

Utgående interimsfordringar 

Not 18. Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter    

2021 2020

Förutbetalda kostnader 2 584 1 552

Upplupna fasta avgifter 5 561 12 966

Upplupna rörliga avgifter 13 685 2 779

21 831 17 297

Not 19. Aktiekapital
Aktiekapitalet i Ulricehamns Energi AB består enbart av till fullo be-
talda stamaktier med ett kvotvärde om 10 tkr. Alla aktier har samma 
rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar 
en röst på Ulricehamns Energi ABs bolagsstämma.   

Tecknade och betalda aktier: 2021 2020

Vid årets början 12 517 12 517

Summa aktier vid årets slut 12 517 12 517

Not 20. Obeskattade reserver

2021 2020

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 368 564 331 314

Redovisat värde 368 564 331 314
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Not 20. Obeskattade reserver

2021 2020

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 368 564 331 314

Redovisat värde 368 564 331 314

Not 21. Långfristiga skulder

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2021 2020

Mellan 1 och 5 år 6 569 5 673

Senare än 5 år 367 520 356 243

Redovisat värde 374 089 361 916

Not 22. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 2021 2020

Upplupna personalkostnader 5 990 3 945

Upplupna räntekostnader – –

Upplupna energikostnader 346 60

Övriga poster 419 5 014

Redovisat värde 6 755 9 020

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 23. Koncernuppgifter 
Företaget är ett helägt dotterföretag till Ulricehamns  
Stadshus AB, org. nr. 556803-9175, med säte i Ulricehamn. 
  

Not 24. Koncerninterna inköp 
och försäljningar 

Försäljning till koncernbolag 91 323 84 243

Inköp från koncernbolag -6 986 -6 762

Redovisat värde 84 337 77 481

 

Not 25. Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel  
på sammanlagt 10 986 119 kr.    
   

Styrelsen och verkställande direktören föreslår  
att vinstmedlen disponeras enligt nedan:  

Balanseras i ny räkning  10 986 119 kr 

Summa    10 986 119 kr  

2021 2020

Vår revisionsberättelse har avgivits 
den 24 februari 2022

Helena Patrikson, Ernst & Young AB 
auktoriserad revisor

Övre raden från vänster: Johan Olof Helmrot; ordförande, Håkan Säberg; verkställande direktör, Lars Holmin, Karin Grann, Leif Dahl. 
Nedre raden från vänster: Bengt Johansson, Anders Lindgren, Peter Sprigg, Ulrik Rosén.

STYRELSE  
Ulricehamn 24 februari 2022
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TILLSAMMANS 
FÖR ULRICEHAMN

Det finns en massa saker vi kan göra för att ta hand om vår friska luft,  

våra odlingsmarker, kornas betesfält, grannens fiskevatten och skogarna där du  

växte upp. Vi kan ta hand om det så att även kommande generationer får möjligheten  

att växa upp här. Det är viktigt att vi inte förbrukar mer resurser än vad jorden klarar  

av att producera. En välfungerande infrastruktur är en av förutsättningarna för att lyckas.  

En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi ansvarar för i våra olika verksamheter. 

 Och med små insatser varje dag kan vi hjälpas åt. Tillsammans för Ulricehamn.

Box 123 | Karlsnäsvägen 11 | 523 23 Ulricehamn | Tel 0321 53 23 00 | Fax 0321 53 23 10 | info@ueab.se | www.ueab.se


