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ÄGARDIREKTIV FÖR HAGFORS ENERGI AB

Antagna a kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, § 59.
Fastställda av bolagsstämman 2010-05-21, § 11.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och saledes underordnad kommun-
fullmäktige i Flagfors kommun. Bolaget står i sin ‘ erksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och
har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utilirdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets erksamhet och förhallande till kommunen
genom

a) gällande bolagsordning

h) gällande ägardirektiv

c) av fullinaktige eller kommunstvrelsen utflirdade särskilda direktiv

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Föremal för bolagets erksamhet

Bebi t har till or rnal fbi sn vcrksamhet att hedrir i energiproduktion oh encrgidistrihution att
iga ch tor illa tatiahctcr och anbiggningar för rorclsens hehos saint att hedns a till rorelsen
tnkri tandc tj anster,

lalct for 1 lagets cr1 samhit

1 fr d h all i hg ncrgifo örjr ing 1 r t rsT ias a a 1cr hr et
d ho i tjart i mc ed indra cnLrgltJ nister Hicrmlcrcranscnia skall ke mcd bog
ans%akdlhdt pa en liou ci r iccal a cnteinot ku idern 1 och mcd hdnsr stagandc rili hel igels

en h ho och inse tcrinoshchos
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Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer, Mål för bolagets
soliditet och avkastning skall beslutas av bolagsstvrelsen efter samråd med kommunstTelsen.

5. Kommunens direktivrtt

Det aligLer ho! igeN tvids. itt tolji uttardade dlrektl\ under fötutsattning att dLssi intL studer mot
tvingande bestämmelser i aktiebolagsiagen eller annan lag eller författning.

6. Kommunens insyn och ledningsfunktion

l3olagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen i Hagfors kommun. Bolaget skall hålla
kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamhet så att kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina
skyldigheter.
Kommunstvrelsen har rätt att själv eller genom diirtill utsedd person när som helst ta del av bolagets
räkenskaper och handlingar. Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstvrelsen skall bolaget
lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.
Bolaget skall till kommunstvrelsen lämna de yttranden och upplysningar som behövs.

Det åligger bolaget att till kornmunstvrelsen snarast översända

a) protokoll frän bolagsstämma

b protokoll från styrelsesammanträde

e) bolagets årsredovisning

d) revisionsberättelse

Innehåller handlinuar, soni skall öersändas til kommunen, uppgift av sådan beskaftnliet att bolaret
på grund av reglerna om offentlighet neh sekretess inte kan lämna ut dem, skall av ii\ ursänt material
tramga att sådan ätvkird vidtagits.

7. Ä.ndringar 1 vcrksam.het och verksamhetsinri.ktning

tiolaaet äaer inte rätt att i väsentligt avseende ändra sin verksamhet annat än efter godkännande av
Hagfors kommun,

, honinunfiiInmäktiaes rätt att ta ställning
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Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Exempel p sadana Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av stölTe vikt och da•r för kräver
koinmunfullmäktiges yttrande är strategiska beslut om ändrad inriktning av verksamheten, stora
investeringar, större försäljningar och förvärv av företag eller bildande av dotterbolag.

Skulle olika mn1nga1 uppkomm i bo! gLt st\lLlse om traga w a sadant si ig itt kommunfulirn kt1gL

skall beredas möjlighet att ta ställning skall samrad ske med kommunen.

9. Grundliiggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall drivas enligt affiirsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framuår av bolagsordningen och detta
ägardirektiv. Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade
intressen, exempelvis avseende upphandlingar och administrativa tjänster.
Riktlinjer och policvn som beslutats av kommunfullmäktige i 1-lagtörs och som kan vara relevanta för
bolagets verksamhet. t.ex. inom IT— personal- och miljöområdet skall vara vägledande för bolaget.
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagsiagen bolagets styrelse. StTelsen har att
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.
Bolagets styrelse har att under verksamhetsåret formulera mål och verksamhetsplancr som är angelägna
för den löpande verksamheten.
Syftet med att driva verksamheten i holagsform är att åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för
dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen.
Bolaget skall sträva efter att uppnå samordning av den egna verksamheten med kommunen.
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna,
Bolagets kapitaiförvaitning sköts av kommunen.

1 O Budget och bokslut

Verksamhetspian med budget för det kommande året skall överlämnas för kännedom till
kornmunstyreisen.
Delårsrapporter och hoksi utsprognoser skall samordnas med kommunens uppRiljningsprocess så att
gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och hokslutsprognos kan ö\ erlämnas till
konrmunstyrel sen.
Bcdacet sk.aii överlämna hoksi ut unhiat tidpi an för komm.unens samm.ans.tällda redovisn i nu.

run t .u ki xudu .i hfigcm 1 n 1fl

rflo\ 1S hur urksumhutun hcdr nah utr erkluts fint bakurund sr det kommunala ändamålet mcd
L

‘. r n k. Il ats o 1

1 1. Ai’betsOrdnhi för styrelse
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Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arhetsordning. Denna skall
fastställas årligen.

Ersättnina till törtroendevalda stvrelseledarnöter utgår enligt av kommunfullmäktige antagna regler.

1 ni ‘upple mt tj’in’tgoi ing i boEigLts st\TLIsL g tlkr x id som beslutats ax kommuntuilm iktige
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant skall alltid undetTättas om
styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot skall iakitaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

12. Instruktion för verkstiillande direktören

Bolagets strelse skall fastställa skritilig instruktion för verkställande direktör. Styrelsen har att tillse att
instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade törhilanden och vunna erfarenheter.

1 instruktionen skall särskild vikt töstas vid beskrix ning av de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänlöra till löpande förvaltning och
således skall omfattas av verkställande direktörs kompetens.

1 instruktionen skall anges i vilken ornihttning verkställande direktör åliiggas att för styrelsen anmäla
beslut som är fattade i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i
styrelseprotokollet,

13. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarstordelning som enligt ABF skall gälla för revisorer och lekmanna
revi.sorer skall samordning ske så tt onödigt dubbelarhete u.ndvii.s. För detta skall FAR :s
rekommendation om ge-mensam revision tillämpas.

Bolagets Iekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med
bolagets verksamhet pröva om denna utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Gransknincsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prfr ning uttållit och
om. hoiaaets utvec.khinc mot hakcrund av uppställda mål.

4



HAGFORS KOMMUN

14. Medeisförvaltning

Bolagets penningflöde (in- och uthetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med Hagfors kommuns
koncernkontos\stem.
Finanspolicv för placering av ö’verskottslikviditet och uppläning av likvida medel skall i riskhänseende
motsvara Hagtbrs kominuns tinanspol icv.
Bolagets hLho\ a roi Llsk ipit 11 ‘kall om det inte tILks a tillgangliga rnLdel tillgodos genom
checkräkningskredit inom ramen t5r kommunens koncernkonto.

15. Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda Rretags
upphandling.

16. Arkiv

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa 1lagfirs kommuns arkivregiemente.

17. Övrigt

Bolaget skall i tillämpliga delar följa de policydokument som fastställs av Hagfors kommun.


