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Ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB 

Ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB, nedan kallat bolaget, antaget av kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Bolaget ska leverera värme till anslutna abonnenter och skall vara en 
viktig resurs i energiomställningen. 
 
Bolaget ska uppfattas som en nära, trygg och långsiktigt säker leveran-
tör som erbjuder miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi. 
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avtal mellan kommunen och bolaget 
• Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies 
 
3. Verksamhetskrav 

Produktion av värme i en större fjärrvärmeanläggning ger fördelar med 
avseende på miljö, pris, bekvämlighet och tillförlitlighet. 
 
Bolaget säljer värme till offentlig verksamhet, privata konsumenter och 
andra fastighetsägare inom Strömsunds kommun. 
 
Bolaget ska 

• Tillhandahålla värme till anslutna abonnenter på ett tillfredsstäl-
lande sätt 

• Förvalta och underhålla bolagets anläggningar 

• Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets verk-
samhet
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• Anpassa utrustning och bränslen för att sänka bolagets kostnader 

och minimera utsläpp till vatten och luft 

• Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder. 

 
4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget skall ingå i kommunens krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell beskaf-
fenhet 
 
Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 
Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
5. Ekonomiska mål 

• Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och 
sträva efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk 
stabilitet. 

• Bolaget ska konsolideras för att på egen hand klara normala inve-
steringar. Större investeringar görs i samråd med ägarna. 

• Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga energipris för anslutna 
abonnenter samtidigt som en rimlig vinst uppnås. 

• Bolagets ägare ska erhålla en årlig avkastning på 15 % på aktiekapi-
talet. 

 
Bolaget ska varje år fastställa flerårsplan för de närmaste räkenskaps-
åren. 
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