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§ 27 Dnr 2020/00040  

Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB godkänns.  
Ärendebeskrivning 
I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn av ägardirektiv gjorts.    

Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och ekonomi. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att: 
- Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna 

vattentjänster (2006:412) 
- Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning 

och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse 

- Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning 
- Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet  

- Omhänderta, behandla och förvara avfall 
Bolaget äger del i WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB) och ska 
arbeta för samsyn vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor. 
Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 
 



   
 

ÄGARDIREKTIV FÖR BARKEN VATTEN & ÅTERVINNING AB 

 

Ägardirektiv för verksamheten i Barken Vatten & Återvinning AB, organisationsnummer 

559145-4664, nedan kallat bolaget. antagna av kommunfullmäktige 2020-04-20 § 27 och 

fastställda av bolagsstämman i bolaget den 27 april 2020. 

 

1. Ändamål 

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att: 

• Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna 

vattentjänster (2006:412) 

• Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning 

och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse. 

• Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning. 

• Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet  

• Omhänderta, behandla och förvara avfall 

• Bolaget äger del i WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (nedan kallad 

WBAB) och ska arbeta för samsyn vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor. 

 

2. Mål med verksamheten 

 

• Bolaget ska stödja WBAB:s mål att uppfattas som ett miljöföretag som kännetecknas 

av ett miljöarbete i framkant med stort engagemang i frågorna.  

• Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust vatten-, avlopps- och avfallssystem som 

ger bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få driftavbrott. 

Bolaget ska vidare säkerställa avfallshantering som är enkel, tillgänglig och möter 

både kundernas behov och miljö- och hälsokrav.  

• Bolaget ska stödja WBAB:s mål att ha en snabb, öppen och tydlig dialog med både 

ägare och kunder på de sätt som behövs och efterfrågas och med de sätt och kanaler 

som finns tillgängliga. 

• Bolaget ska tillsammans med WBAB sträva efter att WBAB:s ägarkommuners 

anläggningsbolag/motsvarande i största möjliga utsträckning har lika regler som ett 

led i att uppnå största möjliga samverkansfördelar för bolagets kunder. 

 

3. Ekonomi 

 

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för driften och att 

långsiktiga finansiera nödvändiga om- och utbyggnader alternativt avvecklingar inom 

verksamheten. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter, det vill säga 

taxekollektivet. 

 

Bolaget ska erlägga en administrativ ersättning för borgen. Den administrativa ersättningen 

fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med fastställande av budgeten för 

kommande året.  
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