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Ägardirektiv
Antaget av kommunfullmäktige 2009-10-26, § 254
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i Bollnäs kommunkoncerns verksamhet och
således ytterst underordnat kommunfullmäktige.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom:
1.
Företagspolicy
2.
Bolagsordning
3.
Ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda
ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer, m.m.)
4.
I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget.
2. Kommunens direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
3. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.
Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är
förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget skall i sin verksamhet
också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och
likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges för bolagen under punkt 4
och 5.
4. Syfte och mål med bolagets verksamhet
Bollnäs kommuns syfte med bolaget är att genom detta fullgöra uppgiften att
hålla samman den kommunala bolagskoncernen samt, efter ägarens direktiv,
ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska styrning vari
skall inbegripas styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna på ett för
ägaren optimalt sätt.
5. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet
Inget avkastningskrav.
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6. Budget, verksamhetsplanering och bokslut
Bolagets skall följa de av kommunfullmäktige utfärdade anvisningarna för
budget, verksamhetsplanering och bokslut.
Bolagets budget och verksamhetsplan skall ligga till grund för
kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under
punkt 4 och 5 ovan.
7. Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser:
större investeringar
principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
ändring av aktiekapital
förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av
strategisk betydelse för verksamheten
ny eller ändrad verksamhetsinriktning
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
8. Underställningsplikt
Samhällsnyttan skall hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt
ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda
prioriteringar.
Bolaget skall vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering,
beredskapsplanering, exploateringsplanering, m.m. samt vid beredning av
motions- och interpellationssvar.

