
SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Umeå Vatten och Avfall AB (556492-0287), 

(”Bolaget”). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2022-01-25 och beslutats av 

Umeå kommunfullmäktige den 2021-11-29. 

 

1. Grunduppdrag 

Syftet med Bolaget är att äga och tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna 

vattentjänster dels för avfallshantering. 

Bolaget ska säkerställa drift av anläggningar genom det av Umeå, Nordmaling och Vindelns 

kommuner delägda dotterbolaget Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (”Vakin”).   

Bolaget ska säkerställa att Bolagets anläggningar och system är ändamålsenligt skyddade mot 

brand, intrång och sabotage utifrån att säkerställa bolagets verksamhet. 

2. Bolagets mål 

2.1 Ekonomiska mål 

 

VA- och avfallsverksamheten ska ha en långsiktigt hållbar verksamhet med en ekonomi i 

balans utifrån de förutsättningar som vattentjänstlagen, kommunallagen och miljöbalken 

medger. I samband med stora investeringsbehov ska resultatet i verksamheten kunna ge 

möjlighet till en högre grad av självfinansiering. 

 

2.2 Hög leveranssäkerhet 

 

• Bolaget ska leverera ett hälsomässigt säkert dricksvatten med hög leveranssäkerhet 

• Bolaget ska leverera tjänster inom avfallsbranschen med hög leveranssäkerhet 

• Bolaget ska ta hand om sina anläggningar på ett effektivt och strukturerat sätt 

 

2.3 Hållbar och effektiv hantering av resurser 

 

• Bolaget ska främja en resurseffektiv och giftfri avfallshantering 

• Bolaget ska begränsa sin klimatpåverkan 

• Bolaget ska ta hand om och rena avloppsvatten med hög miljöambition 

• Bolaget ska ha en säkrad finansiering och kontroll på intäkter, kostnader och 

kassaflöde 

 

2.4 Aktiv roll i samhällsplanering och samverkan över gränser 

 

• Dotterbolaget Vakin ska vara duktiga på att aktivt delta i planeringsdialoger i tidiga 

faser 

• Dotterbolaget Vakin ska vara en regional resurs som utbyter kompetens med 

omvärlden 

 

2.5 Kompetenta och kundorienterade medarbetare 

 

• Dotterbolaget Vakin ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, delaktiga och 

engagerade medarbetare som mår bra 



• Dotterbolaget Vakin ska utveckla kundanpassade tjänster som underlättar för kunders 

miljöarbete 

 

2.6 Kommunfullmäktiges mål 

 

Bolagets verksamhet ska särskilt bedrivas utifrån de inriktningsmål och tilläggsuppdrag som 

kommunfullmäktige särskilt destinerat till Bolaget. Av kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

för perioden 2022 – 2025 träffas Bolaget särskilt av dessa: 

 

Mål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040. Samordningsansvar: kommunstyrelsen. Mål 4 

destineras särskilt till: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, Umeå kommunföretag, AB Bostaden, Umeå energi, 

samt Vakin 

 

Uppdrag 12: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 

berörda nämnder och bolag upprätta program för klimatneutralitet i enlighet med 

kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning. 

 

3. Styrelsemöten 

 

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 4 gånger per år. 

 

4. Policys och riktlinjer 

 

Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras det särskilda 

ägardirektivet vid nästkommande revidering. 

 

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policys 

och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller 

vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv. 

 

 


