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Ägardirektiv för Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, och dess
dotterbolag
1. Inledning
Kommuner har enligt lag en renhållningsskyldighet och ett kommunalt avfallsansvar, samt en
skyldighet att ordna allmänna vattentjänster om det finns behov med hänsyn till hälsa eller
miljö. Hässleholm Miljö AB och dess dotterbolag är ett viktigt verktyg för att kommunen ska
uppfylla detta ansvar. Hässleholm Miljö AB och dess dotterbolag styrs av bolagsordning, bolagspolicy och av ägardirektiv samt för bolaget gällande kommunala styrdokument och eventuella avtal mellan kommunen och bolaget.
Ägardirektivet ger ägarens syn på vad bolaget och dess dotterbolag särskilt ska arbeta med.
Renhållningsverksamhet
Bolaget skall:






Bedriva en effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet med största
möjliga miljömässiga hänsynstagande.
Sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal.
Särskilt bevaka och säkerställa en hög servicenivå på våra återvinningscentraler.
Tillse att ingen återvinningscentral läggs ned.
Tillse att bolagets verksamhet som avser andra än kommuninvånarna inte blir så
omfattande att möjligheten för kommunen att anlita bolaget för renhållningsverksamhet
utan tillämpning av lagen om offentlig upphandling (2007:921), LOU, äventyras.

Energiverksamhet
Bolaget skall:






Ansvara för produktion och leverans av energi. Produktionen skall baseras på långsiktiga
ekonomiska bedömningar och med hänsyn till positiva miljöeffekter. Energiproduktionen skall så långt som möjligt baseras på inhemska energislag och spillenergikällor.
Tillse att energileveranserna kännetecknas av hög tillförlitlighet. De skall ske med god
service och till konkurrenskraftiga priser med förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgodosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i rimlig omfattning.
Tillse att leveranspriserna ligger lägre än genomsnittet i Sverige.

Allmän VA-försörjning
Bolaget skall:








Svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening på så väl kort som
lång sikt.
Tillse att Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet uppfylls och givna tillståndsvärden för
utsläpp av renat avloppsvatten kan hållas.
Tillse att kvalitén och servicen till abonnenterna ligger på minst nuvarande nivå.
Medverka till rationell utbyggnad av allmän VA-anläggning och överta VA-anläggningar
efter godkänd slutbesiktning som uppnår bolagets tekniska krav på VA-anläggningar
inom verksamhetsområdet.
Ligga i framkant för att bejaka ny teknik som tas fram genom forskning.
Förbättra teknik för att känna av och förhindra inkommande föroreningar i dag- och
spillvatten.

Allmänt
Bolaget skall:




Bistå kommunen med kompetens i den mån den behövs inom bolagets kompetensområde vad gäller remisser och liknande förfrågningar
Vid bolagets stämma behandla det av kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet.
Genom information bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om
energi- och resurseffektivitet, samt vattenkvalitet med särskilt fokus på minskad mängd
mikroplaster och läkemedelsrester i avloppsvattnet.

