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Ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag  

1. Syfte  

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag är att utveckla 

och tydliggöra ägaridén/ändamålet med bolaget samt de ekonomiska mål och krav 

ägaren ställer på bolaget.  

I detta särskilda ägardirektiv benämns moderbolaget VänerEnergi AB med dotterbolag 

som ”Mariestads energikoncern” alternativt ”bolaget”.  

2. Ändamål  

Mariestads energikoncern ska med utgångspunkt i ägardirektivet tillgodose kundernas 

behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar inom bolagets 

verksamhetsområden med hög tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. Bolagens 

verksamhet finns f n till största delen inom fjärrvärme, telefoni, el- och fibernät.  

Mariestads energikoncern ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att 

utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för 

industrier och privatpersoner och regelbundet i samverkan med ägaren ta fram planer i 

enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan.  

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Mariestads energikoncern 

även se till nyttan för hela kommunkoncernen. Det allmännyttiga syftet innebär bland 

annat att bolaget ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv kommun att 

leva, bo och driva företag i.  

Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster inom energiområdet och aktivt verka 

för utveckling av nya former för hållbar energiförsörjning, inom produktion, lagring och 

distribution. Nya verksamhetsområden skapas vid behov. Bolaget ska anlägga ett 

långsiktigt perspektiv vid bedömningen av olika projekt.  

3. Verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och 
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet 
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av 
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21. 

Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets 
perspektiv och ett formulerat utifrån finansiellt perspektiv.  
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 Mariestad – en trygg kommun för alla  

 Mariestad – en kreativ och innovativ kommun  

 Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter 

genomsyras av ett gott bemötande  

 Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun  

Bolaget har som vision att vara ett kostnadseffektivt företag som ska generera:  

- Goda ekonomiska resultat  

- Nöjda kunder  

- Hög tillgänglighet  

- Konkurrenskraftiga priser  

- God lönsamhet  

- Miljövänliga energilösningar  

- Lokal förankring  

 

4. Finansiellt mål  

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och 
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet 
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av 
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21. 

Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets 
perspektiv och ett är formulerat utifrån finansiellt perspektiv. 

Kommunfullmäktiges finansiella mål och hur det uppnås av 

bolaget 

 Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och 

god ekonomisk hushållning 

- Soliditeten i Mariestads energikoncern ska år 2022 uppgå till minst 27 procent, 

med ett långsiktigt mål att nå minst 30 procent.  
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- Bolaget ska varje år lämna utdelning till ägarna. Ägaren (kommunfullmäktige) 

föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut. Styrelsen föreslår 

utdelning inför bolagsstämman. Utdelningens slutgiltiga nivå beslutas av 

bolagsstämman.  

- Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.  

- Likviditet och kassaflöde ska över tid vara positivt.  

 

5. Uppföljning  

Ägardirektivet följs upp och redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten. 


