
Ägardirektiv för Lidköping Energi AB 

Utöver bolagsordning, policy och tidigare fattade särskilda beslut ska följande ägarpolicy 

gälla vad avser Lidköping Energi, nedan även nämnt som Bolaget. 

 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Ändamål 

Bolagets huvuduppgift är att bygga och driva fjärrvärme produktion och distribution inom 
Lidköpings centralort. Verksamheten ska drivas med god leveranssäkerhet och på sådant 
sätt att den är till fördel för Lidköpings invånare. Närvärmeanläggningar och fjärrkyla kan 
omfattas om behov och lönsamhet stödjer detta 

Verksamhet 

Bolagets verksamhet består av anläggningarna vid PC Filen, PC Släggan och PC Ulriksdal, 
samt Lidköpings fjärrvärmenät. Verksamheten producerar och distribuerar fjärrvärme och 
produktion av el. Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, och vara 
ekonomiskt självbärande.  

 

Bolagets samhällsnytta 

Bolaget ska följa utvecklingen inom energiförsörjning och vara kommunens aktör för 
utveckling av framtida energiförsörjning. Bolaget ska utgöra en infrastrukturell resurs och 
samarbeta med kommunen vid bostadsbyggande och industrietableringar i Lidköping. 

 

Ägarens krav 

Verksamhetsmål utifrån vision och kommunövergripande mål 

Bolaget ingår som en viktig del i kommunkoncernen och har att i tillämpliga delar följa de 
mål, strategier, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit. Dessa gäller som 
kompletterande ägardirektiv för bolaget. 

Verksamheten i bolaget syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen och 
kommuninvånarna. 



Lidköping Energi AB ska inom bolaget skapa sådana reserver att kortsiktiga svängningar i 
marknadspriser eller oförutsedda kostnader kan klaras utan tillskott från ägaren. Vidare bör 
kontinuerlig reinvestering av anläggningarna klaras genom självfinansiering 

 
Ekonomiska mål 

Bolaget ska följa kommunens finanspolicy. 

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomiskt utveckling. En 
årlig avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det 
långsiktiga soliditetsmålet.  

Underhåll ska utföras så att anläggningarnas långsiktiga ekonomiska värde består.  

Bolagets långsiktiga soliditetsmål är 15 procent.  
 

Bolaget ska, om styrelsen för bolaget bedömer att resultatet så medger, till kommunen 
lämna årlig utdelning på insatt aktiekapital. Utdelningen ska vara lika med räntan på 
kommunens koncernkonto för inlåning. 

 

Specifika uppdrag 
 

Delmål/begränsningar  

Bolaget har leveransskyldighet inom "fjärrvärmeområdet" om leveransen inte uppenbart ger 
långsiktig ekonomisk skada för bolaget eller kan ske på mer fördelaktigt sätt med annat 
uppvärmningsslag. Förändring av energiförsörjning inom "fjärrvärmeområdet" får ske först 
efter yttrande från bolaget. Utbyggnad av fjärrvärme utanför "fjärrvärmeområdet" får ske 
först efter samråd med Lidköpings Elnät. Bolaget har ingen leveransskyldighet utanför 
området. Kommunens egna fastigheter och övriga fastigheter i den kommunala koncernen 
ska om möjligt anslutas till fjärrvärmesystemet om inte särskilda skäl talar däremot.  

Bolagets samlade fackkunskap inom energiområdet ska kunna användas av kommunen. 
Kommunen ställer på motsvarande sätt de kommunala förvaltningarnas kompetens till 
bolagets förfogande. De interna resurserna ska användas i första hand.  

Taxesättning - Värmetaxor  

Bolaget arbetar på en fri marknad i konkurrens med annan uppvärmning. Undantaget är 
elvärme som normalt inte tillåts i fjärrvärmeområdet. Taxesättningen regleras av en central 
överenskommelse mellan Svenska Värmeverksföreningen och hyresmarknadens parter. 

Bolaget ska självständigt sätta sina värmetaxor. Bolaget har taxesättningsprincipen att 
totala avgiftsuttaget ska motsvara bolagets långsiktiga medelkostnad dvs våra kostnader för 
underhåll och reinvesteringar på medellång sikt. En kontroll görs alltid mot marknaden för 



att parera svängningar hos konkurrerande uppvärmningsslag. Taxan fastställs normalt ett 
år i sänder.  

Avfallstaxor  

Bolagets avgifter för avfallsbehandling ska vara förenlig med självkostnadsprincipen i 
renhållningslagen 

 

Rapportering 
 

Bolaget ska utöver de rapporter som finns beskrivna i Kommunens Företagspolicy även 
rapportera det ekonomiska utfallet under verksamhetsåret. 

Rapporten lämnas per tertial i enlighet med anvisningar utfärdade av kommunlednings-
kontoret och omfattar även en utvärdering av de ekonomiska målsättningarna angivna i 
detta dokument. 

 

Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig 
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister 
i de avseenden som omnämns i första stycket. 
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