RODRET I ÖRNSKÖLDSVIK AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB
Kommunfullmäktiges vision, mål och utvecklingsprogram anger den strategiska
färdriktningen för hur det ska vara att leva och verka i och besöka framtidens
Örnsköldsvik. Med utgångspunkt från det och utifrån att bolagskoncernen är en
värdeskapande, attraktiv och hållbar del av, och möjliggörare till, Örnsköldsviks
utveckling har följande ägardirektiv formulerats för att ange verksamhetsinriktning
och målområden för bolaget.

Inledning
Övik Energi AB ska primärt tillhandahålla och driva infrastruktur för en säker
energiförsörjning
och
fiberverksamhet
samt
beakta
den
kommunala
likställighetsprincipen.
Övik Energi AB ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala
föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget ska på kort och lång sikt
sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets
uppdrag, investeringsbehov och risker. Bolaget ska följa och agera utifrån den
generella utvecklingen i branschen samt aktivt delta i samhällsplanering som berör
verksamheten. I det ligger även att bistå med expertkompetens till kommunen i fråga
om elnätskapacitet inom hela kommunens utbredning.
Bolaget ska tillsammans med övriga kommunkoncernen proaktivt arbeta för en framtid
för fler, hållbar utveckling samt att tillvarata innovationskraft och digitaliseringens
möjligheter.

Ägaridé
Övik Energi AB ska köpa in, producera, distribuera och försälja energi samt bedriva
fibernätsverksamhet. Bolaget ska utifrån dessa områden utveckla och leverera
framtidens moderna kundlösningar. I nödvändig omfattning skall bolaget därför
anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar. Bolaget ska i för
verksamheten förenlig omfattning äga aktier och andelar i bolag inom
verksamhetsområdet.
Övik Energi ska i första hand agera inom kommunens gränser vad gäller sitt uppdrag.
Så långt det är affärsmässigt bör bolaget erbjuda och leverera sina produkter till alla
delar av kommunen.

Verksamhetens inriktning
Övik Energi AB ska:
• med hög leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet, leverera hållbara och prisvärda
energi- och fibernätslösningar.
• på kommersiell basis erbjuda och leverera kundanpassade lösningar och tjänster i
egen regi eller i samarbeten/partnerskap med andra.
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• erbjuda energilösningar baserade på förnybar energi och energi som annars går till
spillo.
• genom information och dialog med kunder och allmänhet arbeta för ökad
efterfrågan av resurseffektiv förnybar energi och smartare energianvändning.
• ge möjligheter för olika aktörer att leverera tjänster och produkter på bolagets
öppna nät.
• vara en aktiv part i samhällsutvecklingen drivet utifrån kundernas efterfrågan och
teknisk utveckling.
• främja och medverka i utvecklingen av förnyelsebar energi och
bioraffinaderiprocesser. Engagemanget bör fortlöpande prövas vad gäller
omfattning, resurser och tidshorisont och karakteriseras av initiativ till och uppstart
av processer.
• på uppdrag av kommunen bygga fibernät till landsbygden (orts- och byanät)
• på uppdrag av kommunen ansvara för gatu- och vägbelysning inom Örnsköldsviks
kommun

Målområden
Övik Energi ABs bolagsmål ska utgå från:
• Ekologisk hållbarhet med kunden i fokus
• Social hållbarhet med kunden i fokus
• Ekonomisk hållbarhet med kunden i fokus
o avkastning på minst 5 % av sysselsatt kapital1 till år 2024, när den beslutade
strategiska plattformen är implementerad
o soliditet på 40 % över tid.
Bolagsmålen ska verka för arbetsplatsens attraktivitet och kundernas nöjdhet.
Ägarens förväntningar på koncernbidrag/utdelning tas i särskilt beslut.
Bolaget ska aktivt arbeta med ständiga förbättringar gällande resurs- och
kostnadseffektivitet samt till ägaren redovisa ett antal för bolaget styrande nyckeltal.
Beräknad investeringsvolym överstigande årlig beslutad investeringsram + 10 Mkr ska
godkännas av Rodret.
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1

Definition av sysselsatt kapital: Eget kapital + räntebärande skulder. Avkastning på sysselsatt kapital =
rörelseresultat + finansiella intäkter i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Resultatkravet avser exkl
reavinster.
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Relaterade dokument
• Ägarpolicy för kommunägda bolag - Beskriver grundprinciperna för Örnsköldsvik
kommuns ägarstyrning
• Bolagsordning för Övik Energi AB
• Generellt ägardirektiv - Beskriver gemensamma förhållningsprinciper som gäller
bolagen inom Rodretkoncernen
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