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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-05-09 KFS 2017/279 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Förslag till nytt konsortialavtal, bolagsordning 
och ägardirektiv för Eslövs Renhållnings AB

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna föreslaget konsortialavtal att gälla från ordinarie bolagsstämma 2019 

till ordinarie bolagsstämma 2031.
2. Godkänna föreslagen bolagsordning.
3. Godkänna föreslaget ägardirektiv.
4. Kommunstyrelsen i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställer att 

bolaget har mål som kompletterar de finansiella.

Bakgrund
Eslövs kommun har översänt förslag på nya styrdokument för Eslövs Renhållnings AB. De 
dokument som avses är:

 Konsortialavtal
 Bolagsordning
 Ägardirektiv

Förslagen har beretts av företrädare för respektive ägarkommun och nu skickats till 
ägarkommunerna för godkännande innan juni månadsutgång.

Utifrån att en beredning redan har skett har Höörs kommun inga större invändningar. 
Ägardirektivet kunde ange vilken samhällsnytta bolaget ska bidra med. Idag anges endast 
finansiella mål i direktivet. Ett avfallsbolag är en viktig aktör i övergången till ett hållbart 
samhälle varför även andra ägarformulerade mål bör finnas. Kommunstyrelsen föreslås att 
i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställa att bolaget har mål som kompletterar 
de finansiella. Höörs kommun noterar också att ägardirektivet även ska tas på en 
bolagsstämma för att vara giltigt.

Michael Andersson
Kommundirektör



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-07 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/279

§ 180 Översyn av styrdokument för MERAB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna föreslaget konsortialavtal att gälla från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
ordinarie bolagsstämma 2031.

2. Godkänna föreslagen bolagsordning.

3. Godkänna föreslaget ägardirektiv.

4. Kommunstyrelsen i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställer att bolaget har 
mål som kompletterar de finansiella.

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har översänt förslag på nya styrdokument för Eslövs Renhållnings AB. 
De dokument som avses är:

- Konsortialavtal

- Bolagsordning

- Ägardirektiv

Förslagen har beretts av företrädare för respektive ägarkommun och nu skickats till 
ägarkommunerna för godkännande innan juni månadsutgång.

Utifrån att en beredning redan har skett har Höörs kommun inga större invändningar. 
Ägardirektivet kunde ange vilken samhällsnytta bolaget ska bidra med. Idag anges endast 
finansiella mål i direktivet. Ett avfallsbolag är en viktig aktör i övergången till ett hållbart 
samhälle varför även andra ägarformulerade mål bör finnas. Kommunstyrelsen föreslås 
att i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställa att bolaget har mål som 
kompletterar de finansiella. Höörs kommun noterar också att ägardirektivet även ska tas 
på en bolagsstämma för att vara giltigt.

Beslutsunderlag
1. DOC170 428.pdf
2. Tjänsteskrivelse för nya styrdokument för MERAB.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 KSAU §216).doc
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