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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
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KOMMUNSTYRELSEN 
2023-03-27 

Förlängning av elavtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichef att förlänga kommunens 
elavtal med rörligt pris för perioden 1 juli till 31 december 2023, genom att 
använda option i avtalet.  

Sammanfattning 
Täby kommun har tillsammans med Täby Fastighets AB (TFAB) ett avtal för 
leverans av elenergi som löper ut den 30 juni 2023.  
 
Elavtalet är till rörligt pris för perioden januari – juni 2023 med en option på 
möjlighet till förlängning för perioden juli – december 2023. 
 
Då priset för ett fastprisavtal fortfarande innehåller stora riskpåslag på grund av 
osäkerheterna i elmarknaden och därmed blir dyra föreslås att optionen 
användas. 

Ärendet 
Täby kommun har tillsammans med Täby Fastighets AB (TFAB) ett 
sexmånadersavtal till rörligt pris avseende leverans av elenergi som löper ut den 
30 juni 2023. 
 
Under åren 2021 och 2022 har kommunen haft ett fastprisavtal för elleveranser. 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2022, § 70, att påbörja anskaffning av ett 
nytt fastprisavtal för perioden första januari 2023 till sista december 2025.  
Anskaffningen avbröts under sommaren 2022 då priserna på fastprisavtal stigit 
kraftigt.  På grund av marknadssituationen minskade även antalet leverantörer 
som erbjöd elavtal till fast pris. Av den anledningen beslutade kommunstyrelsen 
den 22 september 2022, § 118, att i stället anskaffa ett elavtal till rörligt pris för 
perioden januari till juni 2023. 
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Priset för ett fastprisavtal är fortfarande högt. Marknadssituationen gör att 
leverantörer lägger på ett stort riskpåslag i priserna. Av samma anledning är 
antalet leverantörer som erbjuder fastelprisavtal för el dessutom fortsatt lågt.  
 
Täby kommun är ansluten till Addas dynamiska inköpssystem (DIS) för 
anskaffning av elenergi och även de har nu tagit bort möjligheterna att anskaffa el 
till fastpris. Därför föreslås att den option som finns i nuvarande avtal att 
förlänga det rörliga priset med sex månader används. 

Ekonomiska överväganden 

Inköp av el utgör en betydande kostnad för kommunen. Av den anledningen finns 
det stora fördelar med att ha ett fastprisavtal som möjliggör planering och 
budgetering av framtida elkostnader. Då möjligheterna för att anskaffa 
fastprisavtal och osäkerheterna i elmarknaden gör att priserna blir så pass höga 
bedöms fördelarna med ett rörligt pris överväga nackdelarna. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 
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Ekonomichef Håkan Larson 
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