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Ägardirektiv
Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816
ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2016-03-08 § 28
och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun
VÅGA – VILJA – VÄXA
De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige
antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.
I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är
en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det
menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna
utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god
offentlig service till medborgarna.
Övergripande strategiska mål
Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.
Inriktningsmål
För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:
•

Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

•

Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

•

Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

•

Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

•

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

•

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska
programmet!

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816
1. Allmänt
För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För
varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.
Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av
kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera el- och värmeenergi,
tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga
och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamheter idka annan förenlig verksamhet.
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Bolaget har rätt att bedriva elproduktion, elhandel och VA-verksamhet i dotterbolag.
Bolagets verksamhet ska präglas av finansiell stabilitet och långsiktighet.
Bolagets verksamheter ska, med undantag för VA-verksamhet, bedrivas på affärsmässig grund.
VA-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likabehandlings- och
självkostnadsprincipen.
Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna
beskrivna ovan.

3. Verksamhetsmål
Bolaget ska tillhandahålla lokalt etablerade, kvalitativa och prisvärda tjänster inom el- och
värmeförsörjning, viss elinstallation, service samt IT-tjänster.
Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks.
Bolaget ska bedriva den allmännyttiga verksamheten inom el- och värmeförsörjningen med en
prissättning och ett resultat, som normalt självfinansierar reinvesteringar av anläggningarna.
Bolaget ska genom ägandet i TrollaboKraft AB, som ägs till 50% av Herrljunga El AB, bedriva elektrisk
kraftproduktion.

4. Finansiella mål
Resultat efter finansiella poster skall över tid vara minst 8% av eget kapital (i eget kapital ingår då 78 %
av obeskattade reserver).
Soliditeten skall överstiga 35 %.
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