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1. Inledning 

 

Trelleborgs Energiförsäljnings AB ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av 

Trelleborgs kommun, och är verksamt inom försäljning av energi.  

 

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med 

Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.  

 

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun 

(KF 2018-11-26, §222, dnr KS 2018/307).  

 

Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall Trelleborgs Energiförsäljnings AB 

följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för 

bolaget.  

Bolaget skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 

offentlighetsprincipen, bolagets informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor, 

intern kontroll, samt upphandlingssamordning. Bolaget skall också särskilt observera 

underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

 

2. Syfte och uppdrag 

 

2.1 Det kommunala ändamålet 

 

Föremålet för verksamheten är handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. 

Bolaget ska stimulera utbyggnaden av miljövänlig mikroproduktion av el hos kunder och kan 

även i egen regi äga mindre anläggningar för lokal produktion av förnybar el.  

 

Bolaget ska primärt sälja el som kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vatten. 

Dessutom ska bolaget verka för låga energikostnader, användande av förnybar el samt arbeta 

med energieffektivisering. 

 

2.2 Uppdrag 

 

Bolaget ska primärt sälja el som kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vatten. 

Dessutom ska bolaget verka för marknadsmässiga energikostnader, användande av förnybar el 

samt arbeta med energieffektivisering. 

 

 

3. Ekonomi 

 

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott 

från kommunen. Bolaget skall enligt tidplan som fastställs av kommunen lämna underlag till 

Trelleborgs Rådhus AB till grund för upprättande av delårsrapporter och årsredovisning.  



 

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets 

verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i 

ägardialogerna.  

 

3.1 Likviditet 

 

Bolaget ansvarar för sin likviditet. Kommunkoncernen skall tillämpa en sammanhållen 

finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel skall placeras på 

kommunens koncernkonto med särskilt konto för bolaget.  

 

3.2 Upplåning 

 

Bolaget skall normalt sett inte uppta lån för sin verksamhet. 

 

3.3 Avkastning 

 

Kravet på avkastning på sysselsatt kapital är minst genomsnittlig statslåneränta +10 

procentenheter.  

 

3.4 Koncernbidrag och utdelning  

 

Koncernbidrag via Trelleborgs Rådhus AB kan användas för resultatutjämning i koncernen. 

Skattesituationen i bolaget skall hanteras i koncernen via Trelleborgs Rådhus AB.  

 

 

4. Beslut om ägardirektiv 

 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i 

eventuella dotterbolag. 

 
 

 

Definitioner 
 

Kommunkoncern:  Trelleborgs kommun och dess ägda bolag 

 

Koncern:  Den ”äkta” koncernen med Trelleborgs Rådhus AB som 

moderbolag och dess dotterbolag 

 

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital + 78,6%* av obeskattade 

reserver) dividerat med totala tillgångar 

 

Avkastning:  Rörelseresultat + finansiella intäkter  

dividerat med sysselsatt kapital (totala tillgångar + räntebärande    

skulder)  
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