Prisdialogen 2022 (avseende fjärrvärmepris 2023)

Protokoll avslutande samrådsmöte
Datum:

2022-05-20

Tid:

09:00- 10:00

Plats:

Möte on-line via Teams

Medverkande kunder
Bostäder i Borås
Fastighetsägarna Sjuhärad
Fristadbostäder
Lokalförsörjningsförvaltningen
Riksbyggen
Västfastigheter
HSB Göta

Närvarande
Rasmus Andersson
Kjell-Ove Sethson
Monika Jonasson
Björn Arvidsson
Fredrik Karlsson
Mattias Thornell
Ulrika Malmsten

Willhem

Borås Energi och Miljö

Ej närvarande
Emil Bergqvist
Christer Södeliden
Anders Waldau
Filip Strömgren
Hans Kardell

Malin Hilding

Jonas Holmberg
Anders Brodén
Magnus Kårestedt

1. Mötet öppnades
Jonas Holmberg hälsade välkomna och informerade om agendan.

2. Undertecknande och justering av protokoll
Mötet valde Monika Jonasson till protokolljusterare.

3. Inkomna synpunkter på Prisändringsmodell
En kund har haft synpunkter på att prisökningen skulle vara lägre med tanke på höga
elintäkter tack vare höga elpriser på marknaden.
Flera kunder lyfte att dialogen som sker i Prisdialogen är mycket positiv. Kunder anser
också att transparensen och öppenheten i den ekonomiska redovisningen av
fjärrvärmeaffären är positiv och viktig.
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Prisdialogen och Prisändringsmodellen lyfts även fram som ett fortsatt bra och viktigt
verktyg för att skapa dialog och transparens avseende prissättningen för fjärrvärmen och
fjärrvärmen som helhet.
Inga synpunkter har i övrigt inkommit avseende utsänt dokument kring
Prisändringsmodellen (”Prisändringsmodell Fjärrvärme och prisåtaganden 2023-2025”).
Den lokala överenskommelsen kring prisåtaganden för perioden 2023-2024 fastslås
således i enlighet med Prisändringsmodellen samt detta slutsamråd.

4. Prisjustering och prognos
I enlighet med Prisändringsmodellen, så anges Borås Energi och Miljös prisåtaganden
enligt nedan, där nytt fjärrvärmepris för år 2023 gäller från 2023-01-01.
Prisförändring 2023:

+2,5 %

Prognos 2024:

+1–4 %

Målsättning 2025:

+1–3 %

Långsiktig målsättning:

Prisförändringen för fjärrvärme skall vara stabil och över tid
inte överstiga det generella inflationsmålet (2 %).

Synpunkter kring Prisändringsmodellen/prisjusteringarna har noterats enligt punkt 3.

5. Nästa steg i Prisdialogens process
Efter att samrådsprotokoll upprättas och justerats/signerats så kommer Borås Energi och
Miljö att sända in aktuella handlingar till Prisdialogens kansli. Handlingarna utgörs av
Prisändringsmodellen, samrådsprotokollet samt en förnyad medlemsansökan, vilka skall
sändas in senast i slutet på maj för att medlemsansökan skall kunna behandlas på
Prisdialogens styrelsemöte under juni månad.

6. Information till kunder om prisjustering 2023
Borås Energi och Miljö avser att skicka ut ett pressmeddelande gällande
överenskommelsen inom Prisdialogen samt att information kring prisjusteringen för år
2023 kommuniceras via utskick av prisbrev, vilket normalt sker under juni månad.
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7. Sammanfattning av årets Prisdialog
Årets Prisdialog startades upp redan i januari och har innefattat två informations- och
samrådsmöten (2022-01-28 samt 2022-04-01) utöver ett avslutande samrådsmöte i
enlighet med detta protokoll.
Borås Energi och Miljös ambition har alltsedan starten av Prisdialogen varit att vara ut i
god tid i processen för Prisdialogen. Detta för att prisjusteringar för fjärrvärmen skall
vara beslutade och kommunicerade i ett så tidigt skede som möjligt gentemot alla våra
kunder, bl.a. med syfte att skapa bra förutsägbarhet i kundens egna beslutsprocesser
och budgetarbete.
Överenskommen prisjustering av fjärrvärmen för år 2023 innebär att fjärrvärmepriset
sedan starten av Prisdialogen justerats inom intervallet 0-1,9 %, dvs helt i enlighet med
den långsiktiga målsättningen om en stabil och förutsägbar prisutveckling.
Planen för nästkommande års Prisdialog ligger med i Prisändringsmodellsdokumentet.

8. Övriga frågor
Borås Energi och Miljö tackar samtliga deltagande parter för dess medverkan och
värdefulla diskussioner under årets Prisdialog!
Under september kommer ni bjudas in till ett möte för Klimatdialogen, vilket samtliga
parter visat intresse att fortsätta att deltaga i och som ses som ett naturligt steg för en
fortsatt utveckling avseende energieffektivisering och fjärrvärmens klimatprestanda.

Borås 2022-05-20

Protokollförare:

Justeras:

_____________________________
Jonas Holmberg
Borås Energi och Miljö AB

_____________________________
Monika Jonasson
Lokalförsörjningsförvaltningen
Borås Stad
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