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Antagna av kommunfullmäktige
den 28 november 2019, § 139

Ägardirektiv för Arboga Vatten och Avlopp AB
Utöver vad som regleras i bolagsordning för kommunens helägda
bolag samt i bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för
kommunens bolag gäller vad som nedan anges.
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är
av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid
tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda
med kommunstyrelsen i Arboga kommun.
Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor:



nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets
verksamheter
sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens
ekonomi, t ex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för
kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi. Från
bolagsordning.

Ekonomiska mål

Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten
utifrån självkostnadsprincipen och finansieras helt med avgifter och
anslutningsavgifter från abonnenter
Avkastningskrav

På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VAverksamheten ska en skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VAverksamhetens lagstiftning. Kommunens genomsnittsränta ska gälla
för långfristiga skulder.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga

Smedejegatan 5

0589-870 00

arboga.kommun@arboga.se

481-1667

Fax

Webbplats

Org.nr

0589-144 86

www.arboga.se

212000-2122

2 (3)

Samverkansdirektiv

Bolaget ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder)
i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och
effektiviseringsvinster.
Krisledning (krisledningsnämnd) och höjd beredskap

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommunen, har
Krisledningsnämnden rätt att ta över hela eller delar av verksamhetsområdet i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den
extra ordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska
denna möjlighet till övertagande också gälla för helägda kommunala
bolag.
Vid höjd beredskap har kommunstyrelsen rätt att ta över samtliga
nämnders och bolags verksamhet och ansvar.
Bolaget ska medverka i arbetet inom krisberedskap och civilt försvar.
Bolaget ska ställa sina resurser till förfogande vid; en
samhällsstörning, extraordinär händelse och ytterst vid höjd
beredskap och krig.
Bolagsspecifika direktiv

Bolaget ska ansvara för att:



Delta i planering och utredning av utvecklings och
exploateringsprojekt i tidiga skeden
Delta i och vid behov driva och hantera ärenden som berör
medborgarfrågor, frågor på förbunds- och på regional och
nationellnivå avseende bolagets verksamheter.



Ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika
verksamheters ekonomiska uthållighet, samt tillsammans med
övriga delar av kommunkoncernen, samverka för en
kostnadseffektiv förvaltning.



Inom ramen för VA-lagen främja VA-försörjningen i kommunen driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät,
pumpanläggningar, avloppsreningsverk, vattenreningsverk
och andra tillhörande anläggningar för verksamhetens
bedrivande.
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VA-verksamhetens åtaganden

VA-verksamheten ska följa angivna mål i VA planen. Målsättningen
för VA verksamheten är att nivån på taxorna ska finansiera VAverksamheten.

Energifrågor/åtagande kring klimatprofil

Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring
energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder
enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera
klimatpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Klimatanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten
för att nå en hög nivå på klimatanpassningen på våra anläggningar.
Material som inte är klimatanpassade fasas ut ur verksamheten.

