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Ägardirektiv Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 

(ESEM) 2017  

Dessa ägardirektiv är gemensamma för Eskilstuna och Strängnäs kommuner.  

 

Generella ägardirektiv  

Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Bolaget är ett organ för Eskilstuna och Strängnäs kommuners verksamhet och 

därmed underordnat kommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under 

kommunstyrelsernas uppsiktsplikt och har att följa direktiv utfärdade av ägarna. 

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom: 

• Gällande bolagsordning 

• Gällande ägardirektiv 

• Av fullmäktige enligt ovan utfärdade och fastställda särskilda direktiv 

• Förekommande avtal mellan ägarna och bolaget 

• Av fullmäktige utfärdade styrdokument 

Kommunernas insyn och ledningsfunktion 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna som utövar 

kommunernas ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i 

kommunstyrelsernas reglemente. 

 

Kommunstyrelserna ska ges den information och tillställas de handlingar som de 

begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska 

fastställas efter samråd med ägarbolagens styrelser. 

 

Kommunen kommer årligen bjuda in bolaget till ägardialog.  

Bolagets verksamhet 

Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget ska driva 

och ändamålet med bolagets verksamhet. Härutöver ska bolaget:  

 

• Medverka i kommunernas samhällsplanering- och utveckling. 

• För de båda ägarkommunerna tillgängliggöra inom bolaget befintlig 

specialistkompetens för konsultativ uppdragsverksamhet 

• Delta i kommunernas krisorganisation på det sätt som kommunerna 

beskrivit i beslutad krisledningsplan  

• Drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala 

ändamålet med verksamheten. 

• Verka för ständig förbättring genom utvecklande av arbetssätt och 

metoder för verksamhetsutveckling och effektivisering 

• Följa av de av kommunfullmäktige utfärdade styrdokument. 
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För det fall det finns motstridiga styrdokument från de båda kommunerna 

som gör att bolaget inte kan agera med stöd i dokumenten från båda 

kommunerna ska bolaget ge kommunerna meddelande om detta. 

Kommunerna ska efter samråd med varandra ge bolaget besked om vilket 

styrdokument som bolaget ska följa.   

Bolagets ekonomiska mål 

Bolaget ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Det 

innebär att arbeta långsiktigt på marknadsmässiga villkor för att minska 

kommunernas risktagande som ägare. Genom ett ständigt förbättrings- och 

effektiviseringsarbete, en avvägd investeringspolitik samt marknadsmässig 

prissättning skapa möjligheter för ägarbolagen att leverera en rimlig långsiktig 

avkastning/ett rimligt långsiktigt resultat till kommunerna som ägare. 

Bolagets energipolitiska mål 

Bolaget ska i sin verksamhet och i förhållande till sina kunder främja långsiktig 

och miljömässig hållbarhet samt ekonomisk och teknisk rationalitet.  

 

Bolaget ska bedriva en miljömässig hållbar energiproduktion och ha en 

energianvändning som är miljömässig motiverad.  

Bolaget miljöpolitiska mål 

Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter att minska negativ miljöpåverkan, 

förebygga föroreningar och minska riskerna för miljörelaterad olycka och ohälsa. 

Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid investeringar och reinvesteringar, som vid 

driften av verksamheten, allt i syfte att bidra till målet om en hållbar 

samhällsutveckling. 

Uppsiktsplikt 

Godkännande från kommunfullmäktige i de båda ägarkommunerna ska inhämtas 

innan beslut fattas i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. Godkännande ska exempelvis inhämtas i följande ärendetyper:  

 

• Vid bildande eller förvärv av dotterbolag 

• Vid planering av väsentlig ny eller ändrad inriktning av verksamhet 

• Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller 

principiell betydelse för kommunerna 

• Vid beslut om att avyttra del av bolagets verksamhet 

• Vid beslut om att genomföra större investeringar 

 

Skulle olika meningar uppkomma i bolaget om ett ärende är av sådant slag att 

den ska underställas fullmäktige i de båda kommunerna, ska samråd ske med 

kommunstyrelsen i respektive kommun. 
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Tillhandahållande av dokument och information  

Budget, handlingsprogram och övrig rapportering ska på begäran lämnas till 

kommunstyrelserna. 

Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Det åligger bolaget 

att till ägarna snarast översända: 

 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Bolagets årsredovisning 

• Bolagets revisionsberättelse 

• Bolagets granskningsrapport 

• Bolagsstyrningsrapport 

 

Skyldighet att närvara vid fullmäktigesammanträde  

Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser ska, 

om kommunerna så begär, närvara vid kommunfullmäktigesammanträde eller 

kommunstyrelsesammanträde.  

Upphandlingar 

Bolaget ska i möjligaste mån medverka i samordning med kommunernas 

upphandlingar. 

 

Bolaget ska tillämpa de etiska och övriga regler som kommunerna tillämpar vid 

upphandling. 

Styrelsens arbete 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta 

avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot 

bakgrund av ägarnas syfte med detsamma samt i förhållande till direktiven och 

övrigt uppställda mål. 

Bolagsstämma 

Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen ska stämma vara öppen för 

allmänheten. 

 

Specifika ägardirektiv 

Ekonomi 

Bolaget ska arbeta för att den besparingspotential som beskrivs i rapport av 2012-

11-13 uppnås inom angiven tid. Hemtagningseffekt: 

 

År Eskilstunas andel Strängnäs andel (total) 

2017 43 mkr   22 mkr   (65 mkr) 

 


