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Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utfärda följande direktiv till
Lidköping Energi AB:
Bolaget får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att satsa på förnybar elproduktion,
utbyggnad av ladd infrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel.
Resultatet av utredningen ska redovisas i en rapport som ska inlämnas till kommunstyrelsen
inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet
har lagt fram ett politiskt direktiv om ett utredningsuppdrag för Lidköping Energi AB. Efter
återremiss från kommunfullmäktige kompletteras ärendet med en utredning av om förslaget
följer kommunens styr- och beslutsordning.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet beslutades om en återremiss för att
komplettera ärendet med en utredning om förslaget följer kommunens styr- och
beslutsordning.
Ärendet har väckts i kommunstyrelsen av majoritetspartierna efter information i
kommunstyrelsens arbetsutskott om att så skulle ske. Enligt kommunallagen har ledamöter i
kommunstyrelsen rätt att väcka ärenden, och det finns inget beredningstvång för
kommunstyrelsens ärenden. Eftersom ärendet har beretts av kommunstyrelsen inför
kommunfullmäktige är beredningskravet för fullmäktiges ärenden formellt uppfyllt. Således
finns det ingenting i beslutsordningen som strider mot kommunallagens bestämmelser.
Lidköping Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. Sådana bolag styrs bland annat genom
att direktiv utfärdas från ägaren. Som huvudregel ska sådana ägardirektiv fastställas av
kommunfullmäktige. För att direktivet ska bli juridiskt bindande för bolaget ska det även
fastställas av respektive bolagsstämma. Utöver denna formella ägarstyrning finns naturligtvis
även också utrymme för informell styrning genom dialog. Oavsett om aktuellt direktiv
fastställs på bolagsstämma eller ej ger det en tydlig styrsignal som inte utan vidare kan
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ignoreras av bolaget. Om avsikten är att också fastställa direktivet på en extra bolagsstämma
bör fullmäktiges beslut också kompletteras med en instruktion till kommunens ombud att
rösta i enlighet med fullmäktiges beslut på bolagsstämman.
Den formella beslutsgången är således inte i strid med kommunallagens bestämmelser om
hur beslut av den här karaktären ska fattas. Det finns inte heller någon annan lokal
styrordning för Lidköpings kommun som detta beslut skulle kunna stå i strid med.
Direktivet innehåller endast ett utredningsuppdrag till bolaget. Majoritetspartierna
efterfrågar en rapport som redovisar vilka förutsättningar bolaget bedömer att det finns för
ett utvidgande av verksamheten. Skulle det bli aktuellt att faktiskt genomföra en utvidgning
av bolagets verksamhet behöver bolagets rapport kompletteras med ytterligare beredning och
utredning. Några formella hinder för att ge aktuellt utredningsuppdrag till Lidköping Energi
AB bedöms dock inte föreligga.

Beslutet ska skickas till
Lidköping Energi AB

