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Beslutad när: 2016-04-25 § 84 

Beslutad av Kommunfullmäktige  

Diarienummer:  KS/2016:133 -003  

Ersätter: Ägardirektiv för SEVAB Strängnäs Energi AB 2015-2018, 
beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-15 § 98, 
Komplement till ägardirektiv för SEVAB Strängnäs 
Energi AB 2015 beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-17 
§ 162. 

Gäller fr o m: 2016-04-25 

Gäller t o m: 2018-12-30 

Dokumentansvarig: Stabschefen 

Uppföljning: Vid behov 

 

Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB    

SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB), organisationsnummer 556527-5772, ägs 
av Strängnäs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska 
i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen i enlighet med bolagspolicy, fastställda av bolagsstämma.  
 
SEVAB är skyldigt att utge ägardirektiv till de bolag som SEVAB i sin tur äger helt 
eller delvis. Sådana ägardirektiv ska följa de instruktioner och principer som 
kommunfullmäktige beslutar. Kommunfullmäktiges beslut om principer kan vara 
föranlett av samverkan med andra ägarkommuner till gemensamägt bolag. 
SEVAB är skyldigt att lämna information till kommunstyrelsen om ägardirektiv 
som SEVAB lämnat till bolag som SEVAB äger helt eller delvis.  
 
Ägardirektiven kan årligen revideras i den omfattning som kommunfullmäktige i 
Strängnäs kommun finner skäl till.  
 

1. Ändamål och inriktning 

1.1 Strängnäs – en ännu attraktivare plats 
SEVAB är en viktig aktör i syfte att göra Strängnäs kommun till en ännu 
attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i. 
 
SEVAB ska eftersträva konkurrenskraftiga villkor samt säkerställa god kvalité och 
hög driftsäkerhet samt god service till kunderna. Verksamheten ska bedrivas 
utifrån affärsmässiga principer med beaktande av samhällsnyttan, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 



 STYRDOKUMENT 
  
 

2/7 
 
 

1.2 Allmän inriktning 
1. SEVAB ska på ett kostnadseffektivt sätt driva verksamheten och särskilt 

arbeta för att minska klimat- och miljöpåverkan. 
 

2. SEVAB ska under affärsmässiga grunder aktivt arbeta för utökad 
användning av förnyelsebara energikällor med låg miljöpåverkan.  

 
3. SEVAB ska aktivt arbeta med utbyggnad av bredband. 

 
4. SEVAB är skyldigt att aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete med 

specialistkompetens. Detta ska ske genom att SEVAB deltar i 
planeringsarbeten kring översikts- och detaljplaner och genom deltagande 
vid särskilda utvecklingsinsatser. I detta sammanhang är SEVAB skyldigt 
att ta initiativ och påkalla kommunens uppmärksamhet om behov 
föreligger. 

 
5. SEVAB ska arbeta för jämförbarhet i kommunens uppföljning och tillse 

att kommunens vision, mål och värdegrund implementeras i bolaget. 
SEVAB ska följa de policyer och strategier som ägaren upprättar och 
fastställer. Ägaren har en informations- och meddelandeskyldighet till 
SEVAB för att säkerställa att sådana dokument är kända för SEVAB. 

 
6. Ägaren och SEVAB har ett gemensamt ansvar för att styrning och ledning 

av verksamheten kännetecknas av god framförhållning, med en betydande 
långsiktighet i överensstämmelse med översiktsplanen. 

 
7. SEVAB är skyldigt att göra anpassningar inom angiven verksamhet för att 

över tid nå uppställda ekonomiska mål. I de fall SEVAB finner att 
anläggning eller fastighet ska avyttras genom försäljning fattar 
kommunstyrelsens beslut. 

 
8.  SEVAB ska särskilt uppmärksamma energianvändning hos kund som 

främjar långsiktig och miljömässig hållbarhet. 
 

9. SEVAB ska minimera risker rörande miljörelaterade olyckor och ohälsa i 
syfte att bidra till målet om en hållbar samhällsutveckling. 

 
10. Med beaktande av verksamhetens underhållsbehov ska marknads- och 

affärsmässiga taxor och avgifter tillämpas. 
 

11. SEVAB ska upprätta erforderliga planer för beredskap och kris. SEVAB 
ska arbeta proaktivt med att reducera samhällseffekterna vid en 
extraordinär händelse. I den händelse att kommunstyrelsen fattar beslut 
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om att tillämpa lagar rörande extraordinär händelse är SEVAB skyldigt att 
avdela erforderliga ledningsresurser och resurser för operativ verksamhet. 
Detta gäller även vid annat eller liknande beslut som medför att 
beredskapen höjs i kommunen.  

 

1.3 Avfallshantering 
SEVAB ska på kommunens uppdrag som renhållare svara för kommunens 
skyldigheter avseende hantering av avfall, varvid av kommunfullmäktige 
fastställd renhållningsordning och avfallsplan ska följas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 

a. Renhållningsordning och avfallsplan. 
b. Taxa för avfallshantering. 

 

1.4 Vatten och avlopp 
SEVAB ska på kommunens uppdrag vara huvudman för allmänna vatten- och 
avfallsanläggningar i Strängnäs kommun och därmed tillse att kommunen fullgör 
sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om: 

a. Taxa eller taxeföreskrifter. 
b. Verksamhetsområden för allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
c. Lokala föreskrifter om användning av allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. 

2. Ekonomiska direktiv 
SEVAB ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för 
verksamheten täcks av taxor och avgifter. Därutöver ska konkurrensmässiga pris- 
och taxenivåer eftersträvas med beaktande av gällande lagstiftning inom 
respektive verksamhet. 
 
SEVAB ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget för att minimera 
kommunens risktagande. För att stärka SEVAB långsiktiga betalningsförmåga 
ska SEVAB ha en soliditet på minst 10 % per 31 december 2018. 

SEVAB ska ha en självfinansieringsgrad på 100 % för investeringar (kassaflöde 
från löpande verksamhet/investeringar), exklusive VA-verksamheten. Undantag 
vid större strategiska investeringar kan göras efter samråd med kommunstyrelsen. 

Utdelningskrav från ägaren fastställs årligen på årsstämman efter beaktande av 
SEVAB behov av konsolidering. 
 
All finansiering i SEVAB ska samordnas med Strängnäs kommun. Vid intern 
finansiering ska villkoren vara affärsmässiga och en marknadsmässig låneavgift 
utgå. Vid extern finansiering kan borgen lämnas mot en marknadsmässig 
borgensavgift.      
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Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget en limit för 
långfristiga lån för kommunens bolag. 
 

3. Underställningsplikt 

3.1 Kommunfullmäktiges roll 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska SEVAB samråda med 
kommunstyrelsen. Samråd ska ske genom att SEVAB tillställer kommunstyrelsen 
underlag för ställningstagande och beslut i frågan. 
 
Exempel på frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är; 

a. Godkänna ändring av bolagsordning. 
b. Ändring av aktiekapital. 
c. Fusion, bildande, förvärv och avyttring av bolag. 
d. Avveckling av verksamhet. 
e. Start av ny verksamhet. Med verksamhet avses nytt affärs- eller 

verksamhetsområde som inte omfattas av gällande bolagsordning, eller 
som på annat sätt skiljer sig signifikant från befintlig verksamhet. 

4. Rapportering och uppföljning 

4.1 SEVAB:s särskilda skyldighet 
I det fall SEVAB finner att verksamheten avviker signifikant från fastställda 
planer och direktiv äger SEVAB skyldighet att skyndsamt och omgående 
informera kommunstyrelsen. Syftet med sådan särskild skyldighet är att undvika 
lägen som kan antas leda till betydande och oönskade situationer för ägaren och 
SVEAB där konsekvenserna blir betydande. 
 
Omständighet som ska föranleda sådan rapport från SEVAB är till exempel 
följande; 

a. Uppenbar risk för obestånd. 
b. Verksamhet som väsentligt avviker från upprättade planer som kan leda 

till att betydande samhällsstörning uppstår. 
c. Särskilda händelser som medför betydande samhällsolägenhet. 

4.2 Rapport till kommunfullmäktige 
SEVAB ska efter kallelse medverka vid ett sammanträde i kommunfullmäktige 
per år.  
 
I samband med sammanträdet tillställs kommunfullmäktige reviderat bokslut 
med lekmannarevisorernas redogörelse och revisionsberättelsen. 
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Vid detta tillfälle ska ovanstående företrädare för SEVAB besvara frågor med 
undantag för sådant som omfattas av sekretess enligt lag. 
Vid sammanträdet är SEVAB:s företrädare var och en befriad från tystnadsplikt 
som aktieägare enligt aktiebolagslagen äger förfogande över. 
 

4.3 Årshjul 
Arbetet med koncernens planerings- och uppföljningsprocess kan visualiseras 
med ett årshjul där det finns parallella årscykler som rullar över året. Den ena 
cykeln avser planeringen för ett verksamhetsår (år 1) och det andra avser 
uppföljningen (år 2).  
 

Planeringsprocess 
 
Februari Den årliga processen startar med ett resultat- och 

omvärldsseminarium i februari. Med analys av året som gick 
skapas förutsättningar för att spana mot omvärlden och framtiden.  

 
Mars/April Utifrån analys och lärdomar av föregående års resultat görs en 

framåtblick utifrån gällande ägardirektiv. Beredning av 
ägardirektiv där bolagen presenterar antaganden för kommande 
tre-årsperiod enligt anvisningar.  
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Beredningar pågår inom politiken som bland annat ska utmynna i 
förslag till årliga ägardirektiv för bolagen. Förslag till ägardirektiv 
behandlas av kommunstyrelsen i april. 

 
Maj Senast i maj beslutar kommunfullmäktige om ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen beslutar om budgetramar och låneram. 
 
Juni I juni har bolagen årsstämma och tar emot ägardirektiven. 

Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och låneram.  
 

September Bolagen rapporterar koncernbudget och verksamhetsplan för 
nästkommande kommande tre år.  Av koncernbudgeten ska kunna 
utläsas resultat- och balansbudget, investeringsplan och 
finansieringsbudget. Verksamhetsplanen ska ge en 
sammanfattande beskrivning av hur bolaget avser uppfylla 
ägardirektiven.  

 
Oktober Bolagen deltar efter kallelse, vid kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges sammanträde och informerar om 
koncernbudget och verksamhetsplan. 

 
November Kommunfullmäktige fastställer i november kommunens årsplan 

med övergripande mål och budget för nästkommande år.  
 

Uppföljningsprocess 
 
Januari (Underlag till sammanställd redovisning) Koncernavstämningar 

och årsbokslut rapporteras till kommunen enligt 
bokslutsanvisningar. 

 
Februari Kommentarer till årsbokslut rapporteras enligt 

bokslutsanvisningar.  
 
Mars Bolagen ska årligen i samband med avlämnande av 

årsredovisningen, utifrån anvisningar redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven i en 
särskild bolagsstyrningsrapport. Bolagen kallas till möte med 
kommunens förtroendevalda revisorer. 

 
April Bolagen deltar efter kallelse, vid kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges sammanträde och informerar om 
årsredovisning. Kommunstyrelsen fattar beslut om uppsiktsplikt 
och stämmodirektiv.  
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September Koncernavstämningar och delårsbokslut rapporteras till 

kommunen enligt bokslutsanvisningar. Kommentarer till 
delårsbokslut och årsprognos rapporteras enligt 
bokslutsanvisningar.  

 
Oktober Bolagen deltar efter kallelse, vid kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges sammanträde och informerar om 
delårsbokslut och prognos.  

November Kommunfullmäktige fastställer Årsplan för kommande år.  
 

Ägardialog 
 
Tillsammans med bolagen ska kommunen föra en återkommande dialog om 
bolagens verksamheter och ändamål, dess ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen.  
 
Januari Bokslutsstrategiskt möte med diskussion om föregående års utfall 

och resultatdisposition och planeringsförutsättningar för 
kommande år. 

 
September Diskussion om delårsutfall och årsprognos samt 

planeringsförutsättningar för kommande år.   
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