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 Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2022-00337 
 
Ägarstyrning Renhållningsbolaget - Avtal om avfall 
Karlskoga kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 % 
av Storfors Kommun och till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs 
till 100% av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus AB. 
 
RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl 
samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att 
bolaget inte omfattas av något ägardirektiv och att det saknas, alternativt 
finns vissa formella felaktigheter att hämta, behandla och slutligt 
omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat 
upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU. 
 
Bolagets VD fick tillsammans med chefen för samhällsbyggnadsnämndens 
förvaltning uppdrag under hösten 2021, att initiera ett arbete att få fram 
en uppdaterad och korrekt ägarstyrning. Arbetet är nu klart.  
 
Arbetet har skapat en dokumentstyrning och struktur som enligt 
regelverket innebär att TECKAL-reglerna bör vara uppfyllda och att 
Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande form utan upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 29 april 2022 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 12 april 2022 § 29 
Tjänsteskrivelse från samhälle och serviceförvaltningen den 23 mars 2022 
Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
– tjänsteskrivelse Kemab daterad 7 april 2022 
2 a. Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
2 b. MARK UP Bolagsordning Renhållningsbolaget - markerade ändringar 
3 a. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolag 
3 b. MARK UP Ägardirektiv KEMAB antaget av KF 2019-11-12 - markerade 
ändringar 
4 a. Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö AB 
4 b. MARK UP Bolagsordning KEMAB 20091214 - markerade ändringar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta 
avseende reviderade ägarstyrande dokument: 
 
1. godkänna reviderad bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö AB 
 



 Sammanträdesprotokoll 2(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

2. godkänna reviderad bolagsordning för Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB 
 
3. anta reviderat ägardirektiv för Karlskoga Energi & Miljö AB 
 
 



 Tjänsteskrivelse  1 (2) 
 
 2022-04-29 KS 2022-00337  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Christian Westas 

 

 
Kommunfullmäktige 

 

Ägarstyrning Renhållningsbolaget i Mellansverige 
AB 
 

Sammanfattning 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 
% av Storfors Kommun och till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB 
som ägs till 100% av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus 
AB. 
 
RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl 
Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att 
bolaget inte omfattas av något ägardirektiv och att det saknas, alternativt 
finns vissa formella felaktigheter att hämta, behandla och slutligt  
omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat upphandlings- 
förfarande med stöd av in house-undantaget i LOU. 
 
Bolagets VD fick tillsammans med chefen för samhällsbyggnads- 
nämndens förvaltning uppdrag under hösten 2021, att initiera ett arbete 
att få fram en uppdaterad och korrekt ägarstyrning. Arbetet är nu  
klart. Genom hela arbetet har representanter för samhälle och 
serviceförvaltningen Karlskoga och bolaget deltagit. Det formella arbetet 
har utförts av advokatfirman Lindahls.  
 
Arbetet har skapat en dokumentstyrning och struktur som enligt 
regelverket innebär att TECKAL-reglerna bör vara uppfyllda och att 
Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande form utan  
upphandling.  
 
Det skall även påpekas att i den uppdaterade dokumentstyrningen så kan 
det finnas andra saker som läsaren kan tycka borde ändras, men som ej är 
justerat på grund av det inte varit juristens uppdrag. Juristen har endast 
haft i uppdrag att justera dokument avseende att TECKAL-regalerna bör 
vara uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande 
form utan upphandling. 
  

Övergripande förklaring ändringar i styrande dokument 
 Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  

I huvudsak korrigeringar för att uppdatera bolagsordningen till ett 
mer relevant dokument. Tydliggjort i en ny §14 om 
bolagsstämmans kompetens med beslutspunkter som återfinns i 
ägardirektivet, som även skall återfinnas i bolagsordningen. 
 



   2 (2) 

 2022-04-29 KS 2022-00337 
 
 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  
I huvudsak korrigeringar för att uppdatera bolagsordningen till ett 
mer relevant dokument. Tydliggjort i en ny §15 om bolags-
stämmans kompetens med beslutspunkter som återfinns i 
ägardirektivet, som även skall återfinnas i bolagsordningen. Även 
ett par punkter tydliggjorda kring budget och strategiska planer  
för att öka följsamheten kring ägarens del i kontrollen.  
 

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö   
Tillagt att dokumentet även innefattar det delägda bolaget 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 29 april 

2022 
• Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden den 12 april 2022 

(SBN § 29) 
• Tjänsteskrivelse samhälle och serviceförvaltningen den 23 mars 

2022 
• Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i  

Mellansverige AB – tjänsteskrivelse Kemab daterad 7 april 2022 
• 2 a. Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
• 2 b. MARK UP Bolagsordning Renhållningsbolaget - markerade  

ändringar 
• 3 a. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag 
• 3 b. MARK UP Ägardirektiv KEMAB antaget av KF 2019-11-12 

- markerade ändringar 
• 4 a. Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö 
• 4 b. MARK UP Bolagsordning KEMAB 20091214 - markerade  

ändringar 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avseende 

reviderade ägarstyrande dokument enligt bilagor: 
a) godkänna reviderad bolagsordning för Karlskoga Energi & 
Miljö  
b) godkänna reviderad bolagsordning för Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB 
c) anta reviderat ägardirektiv för Karlskoga Energi & Miljö 

 
 
Christian Westas 
Tf kommundirektör / ekonomichef 
 
Expedieras till: 
SBN 
Kemab  
Storfors kommun 
 



 Sammanträdesprotokoll 1(2) 
 Sammanträdesdatum 

 2022-04-12 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 2022-00129 
 
Ägarstyrning Renhållningsbolaget  - Avtal om avfall 
Karlskoga kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal renhållning och 
därmed att upprätta avtal med renhållare, ansvara för kommunens 
renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga styrande 
dokument samt att följa upp och verka för genomförande av målen i 
avfallsplanen. Inom ramen för detta ansvar har frågan lyfts om möjligheter 
att avropa avfallshantering från Karlskoga Energi och Miljös dotterbolag 
Renhållningsbolaget (RHB) utan upphandling enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU).  
Karlskoga Energi och Miljös VD, tillsammans med förvaltningschef för 
Samhällsbyggnadsnämnden, initierade därför ett uppdrag under hösten 
2021, att klargöra vad som gäller. Advokatfirman Lindahls kontrakterades 
av bolaget för juridiskt säkerställande. Det som krävdes var att en 
uppdaterad och korrekt ägarstyrning beslutades av parterna.  
 
Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella 
dokumentationen har Lindahls konstaterat att kontrollkriteriet kan anses 
uppfyllt för kommunen i förhållande till RHB. RHB kan därför erhålla 
uppdrag om att hämta, behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, 
slam och latrin utan annonserat upphandlingsförfarande med stöd av in 
house-undantaget i LOU. Genom hela arbetet har representanter för 
Samhälle och Serviceförvaltningen Karlskoga och Bolaget deltagit.  
 
Förslaget till beslut ska omfatta godkännande av nya bolagsordningar i 
Karlskoga Energi & Miljö AB och RHB samt nya ägardirektiv för Karlskoga 
Energi & Miljö AB med dotterbolag. När dessa beslut har fattats kan nytt 
avtal kring avfallsfrågan undertecknas i enlighet med detta. 
 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2022 
* Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i Mellansverige 
AB – tjänsteskrivelse Kemab 
* 2 a. Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
* 2 b. MARK UP Bolagsordning Renhållningsbolaget - markerade ändringar 
* 3 a. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag 
* 3 b. MARK UP Ägardirektiv KEMAB antaget av KF 2019-11-12 - 
Markerade ändringar 
* 4 a. Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö 
* 4 b. MARK UP Bolagsordning KEMAB 20091214 - markerade ändringar 
 



 Sammanträdesprotokoll 2(2) 
 Sammanträdesdatum 

 2022-04-12 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 
reviderade ägarstyrande dokument enligt bilagor: 
* Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  
* Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
* Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö 
* för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden sänder ägarstyrande dokument för 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB enligt ovan till 
kommunfullmäktige Karlskoga för beslut. 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-03-23 SBN AL 2022-00129 
Handläggare  
Ulrika Lundgren 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ägarstyrning Renhållningsbolaget, Avtal om avfall 
Karlskoga kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal renhållning och 
därmed att upprätta avtal med renhållare, ansvara för kommunens 
renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga styrande 
dokument samt att följa upp och verka för genomförande av målen i 
avfallsplanen. Inom ramen för detta ansvar har frågan lyfts om möjligheter 
att avropa avfallshantering från Karlskoga Energi och Miljös dotterbolag 
Renhållningsbolaget (RHB) utan upphandling enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU).  
Karlskoga Energi och Miljös VD, tillsammans med förvaltningschef för 
Samhällsbyggnadsnämnden, initierade därför ett uppdrag under hösten 
2021, att klargöra vad som gäller. Advokatfirman Lindahls kontrakterades 
av bolaget för juridiskt säkerställande. Det som krävdes var att en 
uppdaterad och korrekt ägarstyrning beslutades av parterna.  
 
Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella 
dokumentationen har Lindahls konstaterat att kontrollkriteriet kan anses 
uppfyllt för kommunen i förhållande till RHB. RHB kan därför erhålla 
uppdrag om att hämta, behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, 
slam och latrin utan annonserat upphandlingsförfarande med stöd av in 
house-undantaget i LOU. Genom hela arbetet har representanter för 
Samhälle och Serviceförvaltningen Karlskoga och Bolaget deltagit.  
 
Förslaget till beslut ska omfatta godkännande av nya bolagsordningar i 
Karlskoga Energi & Miljö AB och RHB samt nya ägardirektiv för Karlskoga 
Energi & Miljö AB med dotterbolag. När dessa beslut har fattats kan nytt 
avtal kring avfallsfrågan undertecknas i enlighet med detta. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2022 

 Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB – tjänsteskrivelse Kemab 

 2 a. Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 2 b. MARK UP Bolagsordning Renhållningsbolaget - markerade 

ändringar 
 3 a. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag 
 3 b. MARK UP Ägardirektiv KEMAB antaget av KF 2019-11-12 - 

Markerade ändringar 
 4 a. Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö 
 4 b. MARK UP Bolagsordning KEMAB 20091214 - markerade 

ändringar 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-03-23 SBN AL 2022-00129 
Handläggare  
Ulrika Lundgren 

 
Övriga dokument som är justerade, men som ej omfattas av krav 
på politiska beslut är:  
• Avtal om avfall - Karlskoga kommun  
• Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion i 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 
Beskrivning av förslag  
Se bifogade bilagor 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
godkänna reviderade ägarstyrande dokument enligt bilagor: 

 Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  
 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö 
 för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden sänder ägarstyrande dokument för 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB enligt ovan till 
kommunfullmäktige Karlskoga för beslut. 

 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 
Samhälle och Serviceförvaltningen 

Sebastian Cabander 
VD Karlskoga Energi och miljö 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



 

Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Utfärdad av  Datum   

Sebastian Cabander  2022-04-07   

Ämne 

Diarienr: KEMA 22/15 

 

Karlskoga kommun 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 691 83 Karlskoga 

 
 
Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB 

Sammanfattning 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 % av Storfors Kommun och 

till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs till 100% av Karlskoga kommun genom 

Karlskoga Kommunhus AB. 

 

RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl Samhällsbygg-

nadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att bolaget inte omfattas av något ägardirektiv 

och att det saknas, alternativt finns vissa formella felaktigheter att hämta, behandla och slutligt 

omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat upphandlingsförfarande med stöd av in 

house-undantaget i LOU. 

 

Bolagets VD fick tillsammans med chefen för Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning uppdrag under 

hösten 2021, att initiera ett arbete att få fram en uppdaterad och korrekt ägarstyrning. Arbetet är nu 

klart. Genom hela arbetet har representanter för Samhälle och Serviceförvaltningen Karlskoga och 

Bolaget deltagit. Det formella arbetet har utförts av advokatfirman Lindahls.  

 

Arbetet har skapat en dokumentstyrning och struktur som enligt regelverket innebär att TECAL-

regalerna bör vara uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande form utan 

upphandling.  

 

Det skall även påpekas att i den uppdaterade dokumentstyrningen så kan det finnas andra saker som 

läsaren kan tycka borde ändras, men som ej är justerat på grund av det inte varit juristens uppdrag. 

Juristen har endast haft i uppdrag att justera dokument avseende att TECAL-regalerna bör vara 

uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande form utan upphandling.  

 

Motsvarande denna skrivelse kommer att skickas till ägarna i Storfors kommun för vidare beslut av 

kommunfullmäktige i Storfors. Detta då ägarstyrningen skall antas av alla inblandade parter.  

Sammanfattande slutsatser av den juridiska utredningen  

Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella dokumentationen enligt förslag 

från Lindahls bedömer Lindahls att kontrollkriteriet anses uppfyllt för kommunerna i förhållande till 

RHB. RHB kan därför erhålla uppdrag om att hämta, behandla och slutligt omhänderta 

hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat upphandlingsförfarande med stöd av in house-

undantaget i LOU. 

  



 
 

Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 2 (4) 

Ämne Datum   

Diarienr: KEMA 22/15 2022-04-07   

 

 

Beslutsunderlag 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag  

 Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  

 Denna tjänsteskrivelse 

 

Övriga dokument som är justerade, men som ej omfattas av krav på 
politiska beslut är:  

 Avtal om avfall - Storfors kommun  

 Avtal om avfall - Karlskoga kommun  

 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  

 

Förtydligande kring vem som ska fatta beslut om dokumentstyrningen  

Följande dokument ska fattas beslut av både Storfors och Karlskogas respektive kommunfullmäktige: 

 
1. Bolagsordning Renhållningsbolaget  

2. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag  

 

Följande ska fattas beslut av i Karlskoga kommunfullmäktige 

 

3. Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  

 

Följande ska fattas beslut av i Storfors kommunfullmäktige och i Renhållningsbolagets styrelse 

 

4. Avtal om avfall - Storfors kommun  

 

Följande ska fattas beslut av i Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga och i Renhållningsbolaget 

styrelse 

 

5. Avtal om avfall - Karlskoga kommun  

 

Följande ska fattas beslut av i Renhållningsbolagets styrelse: 

 

6. Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion - RHB  

 

 

Renhållningsbolaget och Samhällsbyggnadsnämnden är överens om att avtalen mellan parterna 

(punkt 5 ovan) överenskommes och tecknas mellan presidiet i Samhällsbyggnadsnämnden och 

Karlskoga Energi & Miljö respektive Renhållningsbolaget. 

 

  



 
 

Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 3 (4) 

Ämne Datum   

Diarienr: KEMA 22/15 2022-04-07   

 

 

Övergripande arbetsgång 

 

 Samhälle och serviceförvaltningen tillsammans med Karlskoga Energi & Miljö AB lägger fram 

förslag till Samhällsbyggnadsnämnden då nämnden är ansvarig för Kommunal renhållning och 

därmed:  

a). Upprätta avtal med renhållare.  

b). Kommunens renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga styrande  

      dokument. 

c). Följa upp och verka för genomförande av målen i avfallsplanen. 

 

 Beslut behöver fattas i Karlskoga kommun som ska omfatta godkännande av nya 

bolagsordningar i Karlskoga Energi & Miljö AB och Renhållningsbolaget samt nya ägardirektiv 

för Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolag.  

 

 Beslut behöver fattas i Storfors kommun att omfatta godkännande av ny bolagsordning i 

Renhållningsbolaget samt anta ägardirektiv för Renhållningsbolaget. 

 

 Styrelsen i Renhållningsbolaget ska anta Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. 

 

 Avtal om avfall skall skrivas mellan Renhållningsbolaget och respektive kommun.  

 

Övergripande förklaring ändringar i  styrande dokument 

 Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö – I huvudsak korrigeringar för att uppdatera 

bolagsordningen till ett mer relevant dokument. Tydliggjort i en ny §14 om bolagsstämmans 

kompetens med beslutspunkter som återfinns i ägardirektivet, som även skall återfinnas i 

bolagsordningen. 

 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB – I huvudsak korrigeringar för att 

uppdatera bolagsordningen till ett mer relevant dokument. Tydliggjort i en ny §15 om 

bolagsstämmans kompetens med beslutspunkter som återfinns i ägardirektivet, som även skall 

återfinnas i bolagsordningen. Även ett par punkter tydliggjorda kring budget och strategiska planer 

för att öka följsamheten kring ägarens del i kontrollen.  

 

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö – Tillagt att dokumentet även innefattar det delägda bolaget, 

Renhållningsbolaget.  

 

 Avtal om avfall - Karlskoga kommun – Nytt avtal för att stämma överens med ökad kontroll. 

 

 Avtal om avfall - Storfors kommun – Nytt avtal för att stämma överens med ökad kontroll. 

 

 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion – Har tidigare saknats. 

 

 Denna tjänsteskrivelse 

 

 

 



 
 

Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 4 (4) 

Ämne Datum   

Diarienr: KEMA 22/15 2022-04-07   

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Karlskoga Energi & Miljö föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att anta ägarstyrande dokument för Renhållningsbolaget i Mellansverige 

AB enligt; 

 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö  

 Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  

 

 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

 

Sebastian Cabander 

Vd, Karlskoga Energi & Miljö AB 

 

Bilagor 

 1 a) Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  

 1 b) Mark-Up Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  

 2 a) Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag  

 2 b) Mark-Up Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag  

 3 a) Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  

 3 b) Mark-Up Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö  

 

En Mark-Up är det nu gällande dokument där ändringarna till det nya föreslagna dokumentet tydligt 

framgår.  

 



Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Organisationsnummer 556991-1356 

Fastställd: [åååå-mm-dd] 

  

§ 1 Bolagets firma  

Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 

på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling 

av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet. 

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska 

bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i 

den delen. 

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive 

ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 

ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt 

svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 

Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 

lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal 

kompetens samt gällande lag och författning. 

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun 

och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel. 
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§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 

följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 

direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 

begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 

kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 

det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 

000) kronor. 

 

§ 8 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 

 

§ 9 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie 

ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre 

ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden 

från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras 

i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen. 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets 

årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som 

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i respektive 

ägarkommun utse en lekmannarevisor vardera. 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om 

tid och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma  

Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i 

aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på 

bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 14 Årsstämma  

På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden 

behandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

7. Beslut om:  

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda 

ii.  koncernbalansräkningen,  

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter. 

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 

eller ägardirektiv. 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

 Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår   

 Fastställande av budget för verksamheten 

 Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr, 

 Bildande eller förvärv av dotterbolag, 

 Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 

 Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 

 Incitamentsprogram, och 

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 17 Förköpsförbehåll  

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om 

förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar. 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 

(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet 

ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse 

om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader 

från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem 

emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i 
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andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara 

akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast 

föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål 

skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 

förköpsbeloppet blev bestämt. 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 

som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 

hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av 

en skiljeman. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan 

nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från 

utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag 

tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som 

begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för 

aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen 

löper ut. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 

i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges 

godkännande. 

 



 

 

Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Organisationsnummer 556991-1356 

Fastställd: 2015-06-16[åååå-mm-dd] 

  

§ 1 Bolagets firma  

Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling 
och behandling av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet. 

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska 
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i 
den delen. 

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive 
ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt 
svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal 
kompetens samt gällande lag och författning. 

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun 
och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel. 
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§ 4 § 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 
kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 
det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 5 § 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 
000) kronor. 

 

§ 6 § 8 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 

 

§ 7 § 9 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie 
ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras 
i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen. 
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§ 8 § 10 Revisorer  

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets 
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 9 § 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Storfors 
kommun och kommunfullmäktige i Karlskoga kommun respektive ägarkommun utse en 
lekmannarevisor vardera. 

 

§ 10 § 12 Kallelse till årsstämmabolagsstämma  

Kallelse till årsstämma bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 11 Aktieägares rätt att delta i årsstämma 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om 
tid och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma  

årsstämma Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för årsstämman 
bolagsstämman är införd i aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på 
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 12 § 14 Årsstämma  

På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden 
behandlas. 

1. 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

3. 7. Beslut om:  

Formaterat: Normal,
Avstånd Efter:  0 pt,  Ingen
numrering

Formaterat: Normal,
Avstånd Efter:  0 pt,  Ingen
numrering
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a. a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b. b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

i. i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda 

ii. ii.  koncernbalansräkningen,  

c. c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. . 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter. 

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 
eller ägardirektiv. 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

• Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår   
• Fastställande av budget för verksamheten 
• Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr, 
• Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
• Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 
• Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
• Incitamentsprogram, och 
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 13 § 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 § 17 Förköpsförbehåll  

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om 
förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar. 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet 
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse 
om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader 
från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Formaterat: Normal,
Indrag: Vänster:  0,5 cm,
Hängande:  0,5 cm,
Avstånd Efter:  0 pt,  Ingen
numrering
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Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem 
emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i 
andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara 
akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast 
föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål 
skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 
förköpsbeloppet blev bestämt. 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av 
en skiljeman. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan 
nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från 
utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag 
tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som 
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för 
aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen 
löper ut. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15 § 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges 
godkännande. 

 



Antagen av KF [åååå-mm-dd] § [●] 

 

ÄGARDIREKTIV FÖR KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ 
AB (556507-4126) OCH DESS DOTTERBOLAG 

Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB, dess 

helägda dotterbolag samt delägda Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, 

härefter ”bolaget”, antagna av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, 

härefter ”kommunfullmäktige”, den [datum] och fastställda av 

bolagsstämman i Karlskoga Energi & Miljö AB den [datum] och 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB den [datum]. Ägardirektiven är 

således bindande även i förhållande till respektive dotterbolag som anges 

ovan. 

 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
Bolaget ägs direkt av Karlskoga kommunhus AB, härefter ”moderbolaget”, 

och därigenom indirekt av Karlskoga kommun, härefter ”kommunen”, och 

ska utgöra en integrerad och samordnad del av Karlskoga kommuns 

organisation i dess helhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. 

Bolaget är emellertid en självständig aktör vars verksamhet ska bedrivas 

enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund till 

gagn för ägare och kommuninvånare. 

 

Bolagets verksamhet regleras av tillämpliga lagar, bolagsordningen jämte 

direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vilka är 

fastställda av bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för bolagets 

verksamhet. 

 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den 

långsiktigt bidrar till arbetet för att främja utvecklingen inom kommunen 

och regionen. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och 

digitala lösningar ska tillämpas då sådana kan bidra positivt. 

 

Bolaget ansvarar för att verksamheten samordnas med förvaltningsspecifika 

nämnder och övriga kommunala bolag för att härigenom uppnå största 

möjliga kommunnytta. 

 

Bolaget ska arbeta för kommunens vision och av kommunfullmäktige från 

var tid uppsatta mål, som berör bolagets verksamhet. Den övergripande 

ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga. 

2. Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunen 

utfärdade handlings- och policyprogram, reglementen och riktlinjer i 

tillämpliga delar, såvida dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i lag, 

annan författning eller bolagsordningen. 

 

Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. Föremålet för 

bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. 
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Bolaget har att följa och om nödvändigt vidareimplementera de riktlinjer 

rörande styrning av dess dotterbolag som fastställs av kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsen. 

3. Kommunens ledningsfunktion och insynsrätt 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen (2017:725), 

jämte vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, under uppsikt av 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen ska ha rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget 

ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 

kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen 

fastställs i samråd med bolagets styrelse, i enlighet med bolagets 

ägarinformationspolicy. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 

har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

4. Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 

uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget har att göra 

sekretessprövningen och ska i likhet med vad som allmänt gäller vid 

utlämnande av allmänna handlingar redovisa skälen för att utlämnande inte 

sker eller om så är fallet varför viss uppgift maskerats och inte lämnas ut. 

5. Bolagets verksamhet och ändamål 
Föremålet för bolagets verksamhet finns angivet i bolagsordningen. Bolaget 

ska bedriva verksamhet som är förenlig med såväl bolagsordningen som den 

kommunala kompetensen. 

 

Bolagets verksamhet är uppdelad i å ena sidan en taxefinansierad del som 

drivs till självkostnad med hänsyn till verksamhetsmässigt betingade behov, 

å andra sidan en del som ska drivas utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt 

perspektiv för att skapa förutsättningar för kommunnytta. I den sistnämnda 

verksamheten ska bolaget iaktta de särskilda författningsbestämmelser som 

gäller för de områden inom vilka bolaget är verksamt. 

 

Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa 

förutsättningar för kommunnytta. Det affärsmässiga perspektivet innebär 

bl.a. att; 

- Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, dock 

inte så vitt avser taxefinansierad del som drivs till självkostnad, 

- Kommunen som huvudregel inte ska skjuta till medel för att täcka 

underskott i verksamheten, 

- Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på 

utgivna lån till bolaget, 
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- Bolaget ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur som 

säkerställer god lönsamhet, 

- Bolaget ska upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt 

underhållsbehov och nyutveckling av verksamheten, om vilket beslut fattas i 

föreskrivna former, och 

- Bolaget ska sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör amortering 

av låneskuld. 

 

Miljö- och klimat 

Bolaget ska med egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till 

miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster. 

6. Ekonomiska mål 
Med hänsyn taget till den aktuella marknadssituationen, den varierande 

verksamheten som bolaget bedriver samt med en risk som bedöms rimlig 

ska de verksamhetsgrenar som drivs med affärsmässighet i vinstsyfte sträva 

efter att över tiden uppnå en avkastning som möjliggör en utdelningsnivå i 

enlighet med ägardirektivet samtidigt som bolaget själv finansierar sin 

verksamhet. 

 

Mot bakgrund av det ovanstående ska bolagets avkastningsnivå, för de 

verksamhetsgrenar som bedrivs affärsmässigt i vinstsyfte, uppgå till; 

- 7,0 % på totalt kapital, definierat som rörelseresultat dividerat med 

balansomslutningen. 

 

Koncernbidrag/utdelning 

Bolaget ska årligen sträva efter att lämna ett koncernbidrag i 

storleksordningen 33 000 000 – 40 000 000 kr till moderbolaget. Om det 

under ett år innebär kostnadsmässiga fördelar för koncernen kan delar av 

koncernbidraget ersättas av utdelning till moderbolaget. 

 

Bolagets styrelse ska motivera sitt förslag till beslut om vinstdisposition 

med hänsyn tagen till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 

(2005:551) och det förhållandet att bolaget deltar i finansieringen av 

investeringar i icke vinstgivande, taxefinansierade verksamheter. Innan 

styrelsens förslag läggs fram i förvaltningsberättelsen ska det göras föremål 

för samråd enligt ägardirektivets procedurregler. 

7. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 

I synnerhet innebär det ovanstående att kommunfullmäktiges 

ställningstagande ska inhämtas såvitt avser; 

- Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr, 

- Bildande eller förvärv av dotterbolag, 

- Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 

- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, och 

- Incitamentsprogram. 
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Det är emellertid såväl bolaget som kommunstyrelsen som har ett ansvar för 

att hålla vardera part informerade i sådan utsträckning att viktigare frågor 

kan underställas kommunfullmäktige i skälig tid för beslutsfattande. 

En fråga som faller utanför bolagsordningen och uppräkningen ovan kan 

trots allt vara en sådan fråga som kräver ställningstagande av 

kommunfullmäktige. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 

ska bolaget därför samråda med kommunstyrelsen innan frågan hänskjuts 

till kommunfullmäktige. Råder olika meningar i kommunstyrelsen under 

samrådet ska frågan – av kommunstyrelsen – underställas 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolagets styrelse, 

såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

8. Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 

utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna, däribland det kommunala syftet och den 

kommunala kompetensen. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning. 

9. Granskningsrapporten 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 

huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 

angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

 

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska 

iakttagelserna kommuniceras med kommunstyrelsen. 

10. Information och ägarsamråd 
Mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och verkställande 

direktör) ska minst två gånger varje år hållas verksamhets- och 

samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det 

finns behov av ytterligare samrådsmöten ska sådana hållas. Det ankommer 

på bolagets ledning att i samråd med kommunstyrelsen kalla till 

samrådsmöten. 

 

Vid samrådsmöten ska övergripande frågor som rör bolaget och dess 

verksamhet behandlas. 

 

Ägarsamråden ska protokollföras och förslag till förändringar av bolagets 

ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild 

tydlighet. 
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Kommunfullmäktige kan, vid behov, kalla till informationssammanträde. Vi 

dessa sammanträden inbjuds styrelseledamöter, verkställande direktör, 

revisorer och lekmannarevisorer att närvara och besvara frågor om bolagets 

verksamhet. 

Frågor ska endast besvaras i den mån uppgifter kan lämnas ut till enskild. 

 

Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör 

och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt 

aktiebolagslagen äger förfoga över. 

11. Rapportering till ägare 
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 

Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 

påkallar. 

Bolaget ska årligen senast den 15 februari tillhandahålla; 

- moderbolaget underlag som begärs för upprättandet av koncernens 

sammanställda redovisning, 

- kommunstyrelsen underlag för hur väl man bidragit till uppfyllelse av de 

av kommunfullmäktige beslutade mål som berör bolagets verksamhet, och 

- redovisning inför kommunstyrelsens beredning av kommunens 

årsredovisning avseende huruvida bolagets verksamhet bedrivits i enlighet 

med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala 

kompetensen. 

 

Bolaget ska vidare; 

- samråda med kommunstyrelsen om väsentliga negativa avvikelser från 

investeringsbudgeten förekommer, 

- fortlöpande informera, med ömsesidig öppenhet och tillit mellan parterna, 

kommunstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen i bolaget, och 

- informera kommunstyrelsens arbetsutskott om budget och 3-årsplan, vilka 

förutom en verbal affärsplan ska innehålla resultat-, balans-, investerings- 

och kassaflödesbudget. 

12. Allmänna handlingar 
Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars 

offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagen och ska därför tillämpa dessa regler på samma sätt som 

kommunen i övrigt gör. 

 

Verkställande direktör, eller den som denne anförtror uppgiften, ska avgöra 

frågor om utlämnande. 

 

Bolaget ska tillämpa den vid var tid gällande taxan i kommunen för 

utlämnande av allmänna handlingar. 

13. Finanspolicy 
Bolaget ska följa kommunens finanspolicy. 
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Innan större investeringar sker som har sin grund i kommunala beslut om 

samhällsutveckling eller samhällsutvidgning, ska samråd ske med 

kommunen angående hur investeringarna ska finansieras. 

14. Arkivreglemente 
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente. 

15. Krisberedskap 
Bolaget ska följa den plan för hantering av extraordinära händelser som har 

fastställts av kommunen. 

 

Bolaget ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB), vid var tid gällande, föreskrifter 

om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt analysera kritiska 

beroendeförhållanden. 

 

Bolaget ska vidare, på uppmaning av kommunen, delta i utbildning och 

övning i krisberedskap. 

 

Om en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska bolaget följa direktiv 

från kommunens krisledningsnämnd. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ägardirektiv – Karlskoga Energi 
ÄGARDIREKTIV FÖR KARLSKOGA ENERGI & Miljö  
AB MILJÖ AB (556507-4126) OCH DESS 
DOTTERBOLAG 
Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB (556507-
4126), och , dess helägda dotterbolag samt delägda Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB, härefter ”bolaget”, antaget antagna av 
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, härefter ”kommunfullmäktige” , 
den 12 november 2019 [datum] och fastställda av bolagsstämman i bolaget 
den 10 december 2019Karlskoga Energi & Miljö AB den [datum] och 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB den [datum]. Ägardirektiven är 
således bindande även i förhållande till respektive dotterbolag som anges 
ovan. 
 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
Bolaget ägs direkt av Karlskoga kommunhus AB, härefter ”moderbolaget”, 
och därigenom indirekt av Karlskoga kommun, härefter ”kommunen”, och 
ska utgöra en integrerad och samordnad del av Karlskoga kommuns 
organisation i dess helhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. 
Bolaget är emellertid en självständig aktör vars verksamhet ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund till 
gagn för ägare och kommuninvånare. 
 
Bolagets verksamhet regleras av tillämpliga lagar, bolagsordningen jämte 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vilka är 
fastställda av bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för bolagets 
verksamhet. 
 
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat 
kommunfullmäktige. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den 
långsiktigt bidrar till arbetet för att främja utvecklingen inom kommunen 
och regionen. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och 
digitala lösningar ska tillämpas då sådana kan bidra positivt. 
 
Bolaget ansvarar för att verksamheten samordnas med förvaltningsspecifika 
nämnder och övriga kommunala bolag för att härigenom uppnå största 
möjliga kommunnytta. 
 
Bolaget ska arbeta för kommunens vision och av kommunfullmäktige från 
var tid uppsatta mål, som berör bolagets verksamhet. Den övergripande 
ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga. 

2. Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunen 
utfärdade handlings- och policyprogram, reglementen och riktlinjer i 
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tillämpliga delar, såvida dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i lag, 
annan författning eller bolagsordningen. 
 
Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. Föremålet för 
bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. 
 
Bolaget har att följa och om nödvändigt vidareimplementera de riktlinjer 
rörande styrning av dess dotterbolag som fastställs av kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen. 

3. 3. Kommunens ledningsfunktion och insynsrätt 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen (2017:725), 
jämte vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, under uppsikt av 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska ha rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget 
ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med bolagets styrelse, i enlighet med bolagets 
ägarinformationspolicy. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

4. 4. Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget har att göra 
sekretessprövningen och ska i likhet med vad som allmänt gäller vid 
utlämnande av allmänna handlingar redovisa skälen för att utlämnande inte 
sker eller om så är fallet varför viss uppgift maskerats och inte lämnas ut. 

5. 5. Bolagets verksamhet och ändamål 
Föremålet för bolagets verksamhet finns angivet i bolagsordningen. Bolaget 
ska bedriva verksamhet som är förenlig med såväl bolagsordningen som den 
kommunala kompetensen. 
 
Bolagets verksamhet är uppdelad i å ena sidan en taxefinansierad del som 
drivs till självkostnad med hänsyn till verksamhetsmässigt betingade behov, 
å andra sidan en del som ska drivas utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt 
perspektiv för att skapa förutsättningar för kommunyttakommunnytta. I den 
sistnämnda verksamheten ska bolaget iaktta de särskilda 
författningsbestämmelser som gäller för de områden inom vilka bolaget är 
verksamt. 
 
Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa 
förutsättningar för kommunyttakommunnytta. Det affärsmässiga 
perspektivet innebär bl.a. att; 
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- - Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, 
dock inte så vitt avser taxefinansierad del som drivs till självkostnad, 
- - Kommunen som huvudregel inte ska skjuta till medel för att täcka 
underskott i verksamheten, 
- - Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på 
utgivna lån till bolaget, 
- - Bolaget ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur 
som säkerställer god lönsamhet, 
- - Bolaget ska upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt 
underhållsbehov och nyutveckling av verksamheten, om vilket beslut fattas i 
föreskrivna former, och 
- - Bolaget ska sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör 
amortering av låneskuld. 
 
Miljö- och klimat 
Bolaget ska med egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till 
miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster. 

6. 6. Ekonomiska mål 
Med hänsyn taget till den aktuella marknadssituationen, den varierande 
verksamheten som bolaget bedriver samt med en risk som bedöms rimlig 
ska de verksamhetsgrenar som drivs med affärsmässighet i vinstsyfte sträva 
efter att över tiden uppnå en avkastning som möjliggör en utdelningsnivå i 
enlighet med ägardirektivet samtidigt som bolaget själv finansierar sin 
verksamhet. 
 
Mot bakgrund av det ovanstående ska bolagets avkastningsnivå, för de 
verksamhetsgrenar som bedrivs affärsmässigt i vinstsyfte, uppgå till; 
- - 7,0 % på totalt kapital, definierat som rörelseresultat dividerat med 
balansomslutningen. 
 
Koncernbidrag/utdelning 
Bolaget ska årligen sträva efter att lämna ett koncernbidrag i 
storleksordningen 33 000 000 – 40 000 000 kr till moderbolaget. Om det 
under ett år innebär kostnadsmässiga fördelar för koncernen kan delar av 
koncernbidraget ersättas av utdelning till moderbolaget. 
 
Bolagets styrelse ska motivera sitt förslag till beslut om vinstdisposition 
med hänsyn tagen till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551) och det förhållandet att bolaget deltar i finansieringen av 
investeringar i icke vinstgivande, taxefinansierade verksamheter. Innan 
styrelsens förslag läggs fram i förvaltningsberättelsen ska det göras föremål 
för samråd enligt ägardirektivets procedurregler. 

7. 7. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 
I synnerhet innebär det ovanstående att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser; 
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- - Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr, 
- - Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
- - Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande 
dotterbolag, 
- - Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, och 
- - Incitamentsprogram. 
 
Det är emellertid såväl bolaget som kommunstyrelsen som har ett ansvar för 
att hålla vardera part informerade i sådan utsträckning att viktigare frågor 
kan underställas kommunfullmäktige i skälig tid för beslutsfattande. 
En fråga som faller utanför bolagsordningen och uppräkningen ovan kan 
trots allt vara en sådan fråga som kräver ställningstagande av 
kommunfullmäktige. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska bolaget därför samråda med kommunstyrelsen innan frågan hänskjuts 
till kommunfullmäktige. Råder olika meningar i kommunstyrelsen under 
samrådet ska frågan – av kommunstyrelsen – underställas 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolagets styrelse, 
såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

8. 8. Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna, däribland det kommunala syftet och den 
kommunala kompetensen. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning. 

9. 9. Granskningsrapporten 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska 
iakttagelserna kommuniceras med kommunstyrelsen. 

10. 10. Information och ägarsamråd 
Mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och verkställande 
direktör) ska minst två gånger varje år hållas verksamhets- och 
samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det 
finns behov av ytterligare samrådsmöten ska sådana hållas. Det ankommer 
på bolagets ledning att i samråd med kommunstyrelsen kalla till 
samrådsmöten. 
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Vid samrådsmöten ska övergripande frågor som rör bolaget och dess 
verksamhet behandlas. 
 
Ägarsamråden ska protokollföras och förslag till förändringar av bolagets 
ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild 
tydlighet. 
 
Kommunfullmäktige kan, vid behov, kalla till informationssammanträde. Vi 
dessa sammanträden inbjuds styrelseledamöter, verkställande direktör, 
revisorer och lekmannarevisorer att närvara och besvara frågor om bolagets 
verksamhet. 
Frågor ska endast besvaras i den mån uppgifter kan lämnas ut till enskild. 
 
Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör 
och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt 
aktiebolagslagen äger förfoga över. 

11. 11. Rapportering till ägare 
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 
Bolaget ska årligen senast den 15 februari tillhandahålla ; 
- - moderbolaget underlag som begärs för upprättandet av koncernens 
sammanställda redovisning, 
- - kommunstyrelsen underlag för hur väl man bidragit till uppfyllelse av 
de av kommunfullmäktige beslutade mål som berör bolagets verksamhet, 
och 
- - redovisning inför kommunstyrelsens beredning av kommunens 
årsredovisning avseende huruvida bolagets verksamhet bedrivits i enlighet 
med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 
Bolaget ska vidare; 
- - samråda med kommunstyrelsen om väsentliga negativa avvikelser från 
investeringsbudgeten förekommer, 
- - fortlöpande informera, med ömsesidig öppenhet och tillit mellan 
parterna, kommunstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen i bolaget, och 
- - informera kommunstyrelsens arbetsutskott om budget och 3-årsplan, 
vilka förutom en verbal affärsplan ska innehålla resultat-, balans-, 
investerings- och kassaflödesbudget. 

12. 12. Allmänna handlingar 
Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars 
offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen och ska därför tillämpa dessa regler på samma sätt som 
kommunen i övrigt gör. 
 
Verkställande direktör, eller den som denne anförtror uppgiften, ska avgöra 
frågor om utlämnande. 
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Bolaget ska tillämpa den vid var tid gällande taxan i kommunen för 
utlämnande av allmänna handlingar. 

13. 13. Finanspolicy 
Bolaget ska följa kommunens finanspolicy. 
 
Innan större investeringar sker som har sin grund i kommunala beslut om 
samhällsutveckling eller samhällsutvidgning, ska samråd ske med 
kommunen angående hur investeringarna ska finansieras. 

14. 14. Arkivreglemente 
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente. 

15. 15. Krisberedskap 
Bolaget ska följa den plan för hantering av extraordinära händelser som har 
fastställts av kommunen. 
 
Bolaget ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), vid var tid gällande, föreskrifter 
om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt analysera kritiska 
beroendeförhållanden. 
 
Bolaget ska vidare, på uppmaning av kommunen, delta i utbildning och 
övning i krisberedskap. 
 
Om en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska bolaget följa direktiv 
från kommunens krisledningsnämnd. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö AB 

Organisationsnummer 556507-4126 

Fastställd: [åååå-mm-dd] 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Karlskoga Energi & Miljö AB. 

 

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom givna geografiska 

verksamhetsområden i egen regi eller via sina dotterbolag, bedriva produktion och handel 

med energi, distribution av ånga och fjärrvärme, vatten- och avloppsförsörjning samt 

avfallshantering. Dock skall inte produktionen av och handel med el och energi vara 

begränsad av den kommunala lokaliseringsprincipen. Bolaget skall även tillhandahålla 

administrativ service åt sina dotterbolag. 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 

ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt 

svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 

Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 

lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten skall bedrivas inom ramen för av kommunen givna ägardirektiv, kommunal 

kompetens samt gällande lag och författning. 

Den kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen gäller dock inte 

verksamhet avseende produktion och handel med el och fjärrvärme.  

Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga 

kommun. 

 

§ 4 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 

följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 
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Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 

direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 

begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 

kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlskoga kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 

det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 6 Aktiekapitalet 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor. 

 

§ 7 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 55 000 st och högst 220 000 st. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med två suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun från tiden från den ordinarie 

bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Mandatperioden får dock inte överstiga fyra räkenskapsår. Kommunfullmäktige utser 

också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län. 

 

§ 10 Val av revisor och lekmannarevisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en period av fyra år en 

revisor och en suppleant. Uppdraget gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som 

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

För allmän och särskild granskning av bolagets verksamhet, utöver den lagstadgade 

revisionen, utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun en lekmannarevisor och en 
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suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, dock som längst fyra 

räkenskapsår. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller via e-post tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i Karlskoga kommun ska underrättas om tid 

och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 12 Rätt att delta i bolagsstämma  

Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i 

aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i Karlskoga kommun har rätt att på 

bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Fastställande av dagordning för bolagsstämma. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen. 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende styrelseledamöter och suppleanter. 

11. Val av revisor och suppleant. 

12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende lekmannarevisor och suppleant. 

13. Fastställande av arvoden för styrelse och suppleanter. 

14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

Val enligt punkt 11 av revisor och suppleant sker för en period av fyra år. Ärendet upptas 

till behandling inför sådan prövning. 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Antagande av ägardirektiv för bolaget, 

 Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr, 

 Bildande eller förvärv av dotterbolag, 

 Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörelsedrivande dotterbolag, 

 Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 

 Incitamentsprogram, och 

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig 

för bolagets ekonomifunktion att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening. 

 

§ 17 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

 

§ 18 Hembud 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. 
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Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, eljest till aktiens 

nominella belopp. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då 

lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för 

aktien. 

 

§ 19 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 

i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 20 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlskoga 

kommun. 
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§ 1 Firma 

Bolagets firma är Karlskoga Energi & Miljö AB. 

 

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom givna geografiska 
verksamhetsområden i egen regi eller via sina dotterbolag, bedriva produktion och handel 
med energi, distribution av ånga och fjärrvärme, vatten- och avloppsförsörjning samt 
avfallshantering. Dock skall inte produktionen av och handel med el och energi vara 
begränsad av den kommunala lokaliseringsprincipen. Bolaget skall även tillhandahålla 
administrativ service åt sina dotterbolag. 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom res-pektive respektive 
verksamhet samt svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten skall bedrivas inom ramen för av kommunen givna ägar-direk-
tivägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. 

Den kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen gäller dock inte 
verksamhet avseende produktion och handel med el samt fjärr-värmeoch fjärrvärme.  

Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga 
kommun. 

 

§ 4 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 
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Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 
kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 4§ 5 Fullmäktiges yttranderätträtt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlskoga kommun möjlighet att yttra sig ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 
det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 5§ 6 Aktiekapitalet 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor. 

 

§ 67 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 55 000 st och högst 220 000 st. 

 

§ 78 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med två supp-
leantersuppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun från tiden från den ordinarie 
bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Mandatperioden får dock inte överstiga fyra räkenskapsår. Kommunfullmäktige utser 
också ordförande och vice ordföran-de ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 89 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län. 

 

§ 910 Val av revisor och lekmannarevisor 
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För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrel-sens styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en period av fyra år 
en revisor och en suppleant. Uppdraget gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

För allmän och särskild granskning av bolagets verksamhet, utöver den lagstadgade 
revisionen, utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun en lekmannarevisor och en 
suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, dock som längst fyra 
räkenskapsår. 

 

§ 1011 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten post eller via e-post tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i Karlskoga kommun ska underrättas om tid 
och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 12 Rätt att delta i bolagsstämma  

Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i 
aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i Karlskoga kommun har rätt att på 
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 11§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Fastställande av dagordning för bolagsstämma. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen. 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
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10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende styrelseledamöter och suppleanter. 

11. Val av revisor och suppleant. 

12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende lekmannarevisor och suppleant. 

13. Fastställande av arvoden för styrelse och suppleanter. 

14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

Val enligt punkt 11 av revisor och suppleant sker för en period av fyra år. Ärendet upptas 
till behandling inför sådan prövning. 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

• Antagande av ägardirektiv för bolaget, 
• Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr, 
• Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
• Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörelsedrivande dotterbolag, 
• Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
• Incitamentsprogram, och 
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 12§ 15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 1316 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig 
för bolagets ekonomifunktion att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 

 

§ 14§ 17 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

 

§ 1518 Hembud 



 1996-05-09 5(5) 

 rev  1998-12-01 

 rev 1999-05-27 

 rev 2009-12-14 

 

  5(5) 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för 
bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bo-laget bolaget inom två månader, räknat från anmälan 
hos styrelsen om akties över-gångövergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, eljest till aktiens 
nominella belopp. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då 
lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för 
aktien. 

 

§ 1619 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 17§ 20 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäk-tige 
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun. 
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