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Särskilt ägardirektiv för Leva i Lysekil AB - koncernen 
 
Dnr: LKS 2020-000016, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 12. 
 
Förutom detta särskilda ägardirektiv omfattas bolaget av det för samtliga bolag 
gemensamma ägardirektivet antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § xx. 
 

Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolaget ska svara för nyanläggning samt drift och underhåll av el- och 
fjärrvärmenäten samt den allmänna VA-anläggningen. Vidare ska bolaget 
producera, distribuera och försälja elkraft och fjärrvärme inom bolagets 
koncessionsområde som i huvudsak omfattar Lysekils kommun. Försäljning av 
elkraft undantas från koncessionsområdet. Bolaget ska även producera och 
distribuera vatten inom Lysekils kommuns verksamhetsområden samt omhänderta 
och rena avloppsvatten. 

Bolaget ska leverera tjänster avseende teknisk service till kommunens och övriga 
koncernbolags verksamheter. 

Produktion av förnybar energi samt elhandel med tillhörande tjänster bedrivs i 
dotterbolaget Lysekils Energi Vind AB.  

VA-verksamheten bedrivs utifrån vattentjänstlagens bestämmelser i dotterbolaget 
LEVA Vatten AB. 

Ägarens krav 

Verksamhetens inriktning 

• Bolaget ska i samtliga verksamheter eftersträva att hålla en låg avgiftsnivå 
utan att äventyra den långsiktiga leveranssäkerheten, möjligheterna till 
nödvändiga investeringar eller förmågan att efterleva lagar och 
myndighetskrav. 

• Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder under iakttagande 
av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten. 

• Bolaget ska fullgöra sina åtaganden på ett sådant sätt att bolaget säkerställer 
en långsiktig konkurrenskraft. 

• Bolagets verksamhet ska präglas av effektivitet och ständig förbättring.  

• Bolagets verksamhet ska präglas av miljö- och klimathänsyn. Bolaget ska 
upprätta mätbara miljömål som följs upp och redovisas årligen. 

• Hållbarhetsperspektivet ska vara vägledande i bolagets verksamheter. 

• Bolaget ska veka för en effektiv energianvändning hos hushåll och företag. 

• Bolaget ska vara en aktiv part i arbetet med att utveckla Lysekils kommun 
som en hållbar och attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, 
näringsliv och livskvalitet. 
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• Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta 
samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och 
kommunens nämnder/förvaltningar. 

• Bolaget ska samverka med operatörer inom data- och telekommunikation för 
samförläggning av ledningsnät. 

Ekonomiska mål 

• LEVA-koncernen exklusive dotterbolaget LEVA Vatten AB ska generera en 
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5 % .  
Avkastning på totalt kapital definieras som: 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen. 

• Dotterbolaget LEVA Vatten AB har inget avkastningskrav i enlighet med 
vattentjänstlagen.  

• Långsiktig ekonomisk styrka – bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på 25 % 
exklusive dotterbolaget LEVA Vatten AB.  

• LEVA Vatten AB ska i enlighet med gällande lagstiftning bedrivas så att 
intäkter och kostnader är i balans och ingen soliditet byggs upp.  

• Krav på utdelning eller koncernbidrag från bolaget fastställs årligen av 
Lysekils Stadshus AB. En dialog ska föras mellan moderbolaget och 
dotterbolaget så att hänsyn tas till soliditetsmål och behov av långsiktigt 
hållbara investeringar. Bolaget ska i budget planera för att kunna lämna 
utdelning eller koncernbidrag.  

Rapportering 
Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, 
verksamhetsplanering och bokslut. 

Bolaget ska vad avser budget och ekonomisk uppföljning följa de riktlinjer och 
direktiv som utgår från kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en 
samordning i hela kommunkoncernen. 
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