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Ägardirektiv för Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 
BORAB (556223-4863) 
Detta ägardirektiv avser Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB (nedan kallat 
bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun den 2019-06-24 § 
134,  kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun den 2019-06-17 § 69, och 
fastställda av bolagsstämma i bolaget den 2019-07-15, § 5.  
 

1. Bolagets ändamål  
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i 
bolagsordningen, är att inom Bollnäs och Ovanåkers kommun 

 
- bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid Sävstaås 

avfallsanläggning samt vid återvinningscentralen i Edsbyn.  

- aktivt bidra till en hållbar utveckling av Bollnäs och Ovanåkers 
kommuner, samt följa och medverka till att de lokala miljömålen 
uppfylls.  

- aktivt arbeta kommungränsövergripande för att bidra till en förbättrad 
miljö i regionen 

 

2. Ägarens krav 

2.1. Mål med verksamheten 
Bolaget ska bidra till de av fullmäktige i ägarkommunernas beslutade 
övergripande mål genom att sätta egna mål med utgångspunkt i dessa. 
 
Bolaget ska aktivt bidra till ägarkommunernas koncernnytta. 

- samarbeta med övriga kommunala bolag och förvaltningar för att 
möjliggöra att ägarkommunernas mål och visioner uppnås. 

- åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för de som nyttjar bolagets 
tjänster utan att detta negativt påverkar ägarkommunernas totala 
organisation. Bolaget ska söka lösningar som tillgodoser samtliga parters 
intressen, dvs bolaget och ägarkommunernas. 

- ta ett ansvar att använda gemensamma verksamhetssystem; 
personaladministrativa system, ekonomisystem, ärendehantering, e-post, 
intranät m.m. där så är möjligt och rationellt för båda parter. 
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2.2. Ekonomiska mål 
Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande 
femårsperiod ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott och så att ägarnas risktagande minimeras och 
kommunerna/ kommunkoncernernas kreditvärdighet upprätthålls.  

Bolagets långsiktiga avkastning ska vara lägst 10 % på bolagets eget kapital1.  

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet2 på minst 30 %.  

Utdelningskravet på bolaget beslutas i normalfallet årligen i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbehandling senast i december året före 
bokslutsåret. 

 

2.3 Specifika uppdrag 
 

Att aktivt arbeta för att skapa en ökad miljömedvetenhet och förståelse för 
kretsloppets sårbarhet tillsammans med skolans verksamhet och samhället i 
stort.  

3. Rapportering 

Bolaget ska rapportera och följa upp enligt ägarkommunernas tidsplaner i 
samband med den koncerngemensamma budgetprocessen. Rapporteringen ska 
fokusera på ägardirektivens mål. 

Bolaget ska ta fram underlag och insamlingsmetoder som främjar kommunernas 
arbete med miljömålen och strategiska planer.  

                                                 
1 Avkastning på eget kapital  = Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital. 
2 Soliditet  = bolagets egna kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) 
sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång. 


