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§ 26 Dnr 2020/00038  

Ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken Energi AB godkänns.  
Ärendebeskrivning 
I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn gjorts av ägardirektiv och 
bolagsordning. 
Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och ekonomi. 
Bolagsordningen reglerar bland annat de kommunala befogenheterna, specifika direktiv 
samt de beslut som ska prövas av kommunfullmäktige före genomförande. 

Ändamålet med Smedjebacken Energi AB:s verksamhet är bland annat att: 
- Vara kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv 

energiförsörjning och eldistribution. 
- Producera och distribuera fjärrvärme inom kommunen. 
- Bygga ut bredband och samordna bredbandsförsörjningen i kommunen samt vara den 

part som tillser att kommunkoncernen samt dess bolags behov av 
kommunikationsoperatör i bredbandsnätet uppfylls för eget samt hyresgästers behov, 
via avtal med extern part eller annan lämplig lösning. 

- Bygga och ansvara för att näten för eldistribution och bredband sköts 
kostnadseffektivt och håller hög leveranssäkerhet. 

Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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ÄGARDIREKTIV FÖR SMEDJEBACKEN ENERGI AB 

 

Ägardirektiv för verksamheten i Smedjebacken Energi AB, organisationsnummer 556223-

4566, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige 2020-04-20 § 26 och fastställda 

av bolagsstämman i bolaget den 27 april 2020. 

 

1. Ändamål 

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att: 

 

• Vara kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat och resurseffektiv 

energiförsörjning och eldistribution. 

 

• Producera och distribuera fjärrvärme inom kommunen. 

 

• Bygga ut bredband och samordna bredbandsförsörjningen i kommunen samt  

vara den part som tillser att kommunkoncernen samt dess bolags behov av 

kommunikationsoperatör i bredbandsnätet uppfylls för eget samt hyresgästers behov, 

via avtal med extern part eller annan lämplig lösning. 

 

• Bygga och ansvara för att näten för eldistribution och bredband sköts kostnadseffektivt 

och håller hög leveranssäkerhet. 

 

• Tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Smedjebackens 

Kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. 

 

• Enligt särskilda överenskommelser utföra ytterligare arbetsuppgifter. Detta ska 

samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå 

ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta 

resurser.  

 

2. Mål med verksamheten 

 

• Genom effektivitet i verksamheten ska kommuninvånarna erbjudas konkurrenskraftiga 

taxor och avgifter. 

 

• Såväl i den löpande verksamheten som i investeringsverksamheten ha fokus på 

hållbarhet och trygghet. 

 

• Bolaget ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och 

aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. 

 

• Bolagsverksamheten ska samordnas med övriga verksamheter när så är möjligt för 

mesta möjliga nytta för invånarna 
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3. Ekonomi 

 

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer med hänsyn till särlagstiftning. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som 

behövs för driften och att långsiktiga finansiera nödvändiga om- och utbyggnader alternativt 

avvecklingar inom verksamheten 

 

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att 

Smedjebacken har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.  

 

Bolaget ska visa en avkastning på totalt kapital om minst 4 % för 2021. Från 2022 ska 

avkastningen vara minst 5% årligen. Definitionen för avkastning på totalt kapital är: 

rörelseresultat + finansiella intäkter/ balansomslutningen. 

 

Soliditetsnivån bör långsiktigt uppgå till minst 30%. 

 

Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kommunal borgen. 

Avgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med fastställande av budgeten 

för kommande året. 
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