Ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
Fastställda av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 26 mars 2014 § 55.
Ägardirektiv för verksamheten i Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (556864-6284)
1. Bolaget
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag och ingår i koncernen Malung-Sälens kommun.
Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa de direktiv som
lämnas av kommunfullmäktige.
2. Bolagets ändamål
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vatten och avfallsverksamhet i Malung-Sälens
kommun.
Malung-Sälens kommun ska vara majoritetsägare av bolaget för att trygga viktig infrastruktur för
kommunens medlemmar och för att bidra till en hög samhällsnytta inom bolagets
verksamhetsområden. Vidare för att säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet,
samt för att främja framtida kompetensförsörjning.
Bolaget ska inom sina verksamheter bidra till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv kommun att
bo och verka i.
Det kommunala ägandet ska syfta till att säkerställa bolagets medverkan i planeringen och
utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.
Bolaget ska bidra till en god samordning och ett gott samarbete inom de verksamheter som MalungSälens kommun sammantaget redovisar som kommunkoncernen.
Som majoritetsägare av bolaget ska Malung-Sälens kommun bevaka och främja att verksamheten
åstadkommer minsta möjliga miljöbelastning.
Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar uppnås beträffande underhåll, drift och inköp inom
koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska sökas i första hand med kommunens
tekniska förvaltning, men även andra förvaltningar i Malung-Sälens kommun samt med övriga bolag
där kommunen har ägarengagemang. Sådan samverkan ska årligen rapporteras till ägaren.
3. Direktiv
Bolagets verksamhet ska grundas på följande kriterier.
Affärsmässighet.
Långsiktig ekonomisk planering och styrka.
Bolaget ska genom god ekonomisk hushållning finansiera sin egen verksamhet (självfinansierat).
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren,
varav det första planeras mer precist och omsätts i en årsbudget.
Bolaget ska i sin planering särskilt eftersträva följsamhet gentemot kommunens energi- och
klimatplan, avfallsplan samt v/a-plan.
Bolaget ska medverka i planering för flygplats i Sälen.
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4. Ekonomiska mål
Verksamheten ska bedrivas så att vissa ekonomiska grundkrav kan uppfyllas. Dessa grundkrav
preciseras genom fastställande av följande.
Bolaget ska drivas med beaktande av den kommunala självkostnadsprincipen (självfinansiering).
Uppkommer vinst i bolaget för ett visst år ska den i första hand användas för att konsolidera bolaget
och för att finansiera bolagets egna planerade investeringar.
Uppkommer vinst i bolaget ska en översyn av gällande taxor göras, utifrån den kommunala
självkostnadsprincipen och med beaktande av bolagets egna planerade investeringar.
5. Kapitalförvaltning
Bolagets likvida medel ska vara placerade till låg risknivå.
Koncernsamverkan ska eftersträvas beträffande bolagets likvida förvaltning.
6. Uppföljning av verksamheten
Bolagets styrelse och vd ansvarar för att i första hand i årsredovisningen redovisa för hur
verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet.
Styrelsens protokoll översänds löpande till kommunstyrelsen via kommunkansliet.
Kommunstyrelsens ledamöter bjuds in till bolagets årsstämma.
7. Aktualitet
Detta ägardirektiv bör göras föremål för årlig översyn. Initiativ till sådan översyn kan tas av såväl
Malung-Sälens kommun som bolaget.
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