Ägardirektiv för Alvesta
Renhållnings AB (556119-3391)
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från 2018-10-15
Beslut: Styrelsen Alvesta Kommunföretag AB 2018-09-25 och fastställt av bolagsstämma 2018-10-15

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Renhållnings AB
För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Renhållnings AB (”Bolaget”) gäller förutom
”Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag” även detta specifika ägardirektiv
utfärdat av styrelsen i Alvesta Kommunföretag AB den 25 september 2018 och fastställt av
bolagsstämman i Bolaget den 15 oktober 2018.
Verksamhetens syfte
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun insamla, transportera,
återvinna och bortskaffa avfall och återvinningsprodukter.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Bolagets syfte är att med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken - och i förekommande
fall kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del
detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Alvesta kommun enligt miljöbalken och
annan lagstiftning.
Verksamhetens inriktning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun samla in, transportera,
återvinna och bortskaffa avfall och återvinningsprodukter. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens
ställe.
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen.
Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.
Verksamhetens mål
Bolagets vision är att bidra till kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun – södra Sveriges
mittpunkt – integrerar lokalt boende med globala möjligheter” samt att vara verktyg för
kommunens avfallsplan, energi- och klimatstrategi samt för samverkan med andra kommuner.
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Bolaget har följande mål för sin verksamhet:
-

Bolaget ska verka för en miljömässig och effektiv avfallshantering i kommunen så att en
så stor andel som möjligt av avfall blir användbara resurser

-

Sträva efter att i sin ekonomiska redovisning hålla intäkter och kostnader åtskilda för olika
affärsgrenar. Viss verksamhet som bolaget bedriver är att hänföra till
renhållningsmonopol.

Verksamhetsmålen ska följas upp och utvärderas.
Klimat- och miljömål
Bolaget ska driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolagets verksamhet ska präglas
av hållbar utveckling med ekologiskt ansvar inom den affärsmässiga principen och
kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till långsiktighet.

Ekonomiska och finansiella mål
Avkastningskravet för Bolaget är ett årsvis resultat före bokslutsdispositioner och skatt på
minst 10 prisbasbelopp.
Soliditeten ska minst uppgå till 20% i genomsnitt under de fem senaste åren. Undantag för
enskilt år kan beslutas av moderbolaget.

Rollfördelning i vissa beslut
I de gemensamma ägardirektiven för de av kommunen helägda bolagen beskrivs
moderbolagets respektive kommunfullmäktiges roll i vissa strategiska beslut för bolagen
(större investeringar, försäljningar m m). Vad som omfattas av punkterna i det gemensamma
direktivet ska bedömas av moderbolaget. En utgångspunkt är dock att transaktioner över ett
visst belopp och om åtgärder/verksamheter kan komma att avvika från principer i
ägardirektiv, ska frågan föras vidare för ställningstagande och beslut innan någon av de
uppräknade åtgärderna vidtas:
 Över 15 mkr till kommunfullmäktige
 Mellan 10 - 15 mkr till moderbolaget
 Under 10 mkr hanteras av Alvesta Renhållning
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