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Inledning och syfte 

Denna policy, som antagits av kommunfullmäktige i Östersunds kommun 2006-06-29, § 115, 
gäller för relationen mellan kommunen och dess företag. 
 
 

Östersunds kommuns förhållningssätt 
Det är Östersunds kommuns förhållningssätt att: 
Det inom kommunen ska råda helhetssyn vid all verksamhets utförande. Det skall inte vara någon 
skillnad på om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Avgörande för val av 
driftsform ska styras av effektivitetskrav och värderingar som kommunfullmäktige fastställer. 
Hela kommunens verksamhet samlas under begreppet kommunkoncern.  
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att de flesta av kommunens bolag skall organiseras i en 
s.k. äkta koncern. Moderbolaget i bolagskoncernen är Östersunds Rådhus AB. Syftet med detta är 
dels att kunna nyttja skattelagstiftningens regler om koncernbidrag, dels att bolagens verksamhet 
ska kunna samordnas och utvecklas på ett positivt sätt för kommuninvånarna med beaktande av att 
vårda insatt kapital och ge skälig avkastning på detta. Kommunens strävan ska vara att de bolag 
som kommunen äger till 50 % eller mer ska ligga under Östersunds Rådhus AB  
 
Kommunfullmäktige har också valt att bedriva viss verksamhet tillsammans med andra kommuner 
i kommunalförbund. Likaså finns kommunalt engagemang i stiftelser och bostadsrättsföreningar.  
 
Av kommunfullmäktige beslutad vision och de kommunövergripande målen ska vara vägledande 
för bolagens och förbundens verksamhet. 
 
Förutom lagar och författningar, som reglerar bolagens verksamhet, regleras bolagens verksamhet 
och dess relation till kommunen genom särskilda styrdokument. 
 

Kommunkoncernnytta  

Verksamheten inom Östersunds kommuns totala organisation ska vara att tillgodose behoven hos 
olika intressenter med beaktande av att också helheten gagnas. Alla former av suboptimeringar ska 
undvikas. Samordning ska ske där vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet.  
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Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Bolaget ska 
drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet. Syftet med att 
driva verksamheten i bolagsform under affärsmässiga principer får inte gå ut över den totala 
kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin 
verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna 
för bolaget.  
 
Det åvilar kommunens organisationer och de kommunala bolagen att i samråd söka lösningar som 
tillgodoser båda dessa intressen.  
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens företag. Kommunfullmäktige styr 
genom utfärdande av direktiv för den bolagiserade verksamheten. Ägardirektiv och 
bolagsordningar utgör exempel på direkta styrdokument. Till detta kommer att kommunen också 
kan villkora att hela eller delar av kommunens policydokument även ska gälla för bolagen. 
Kommunfullmäktige styr också genom det förvaltningsuppdrag kommunstyrelsen erhållit i 
kommunstyrelsereglementet och delegationsordning. 
 
Enligt 10 kap 3 § kommunallagen (KL) ska fullmäktige ta ställning i följande frågor;   
 besluta om viss verksamhet ska bedrivas i företagsform 
 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
 välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt ersättare 
 ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större 
       vikt innan bolagen fattar beslut. Ska anges i bolagsordningen.  

 
Exempel på ärenden som kan vara principiellt viktiga är: 
1. Större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och /eller medför risk för ägaren 

i sådan grad att uppställda ägardirektiv ej kan uppnås (med större investeringar avses inte 
reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd 
eller anläggningar intakta) 

2. Principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut 
3. Antagande eller ändring av bolagsordning 
4. Ändring av aktiekapital 
5. Planer som gäller ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet (bolagets syfte)  
6. Kapitaltillskott till företag 
7. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och ersättare i företagen. 
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör  
9. Förvärv av företag och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt företagsengagemang om 

förvärvet medför väsentligt ökad riskbild 
10. Förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för 

verksamheten om förvärvet medför väsentligt ökad riskbild 
11. Frivillig likvidation av företag 
12. Försäljning av företag. 



S i d a  | 4 
 

 
Beslut i nämnda frågor ska beredas av styrelse om ett bolag finns, koncernstyrelsen och av 
kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige delegerar vissa frågor till kommunstyrelsen. Denna delegation bygger på 
antagandet att den strategiska och operativa ägarrollen läggs på kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har således ansvaret för den strategiska ägardialogen och de strategiska 
ägarfrågorna i den mån ärendena inte ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska i 
syfte att främja effektiviteten fästa stor vikt vid samordning av verksamheterna i bolagen och i 
kommunen. Kommunstyrelsen föreslår ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala 
företagen. 
 
Enligt kommunallagen 10 kap 2 - 6 §§ och kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen 
utöva uppsikt över de kommunala företagen. Enligt denna bestämmelse utövar kommunstyrelsen 
ägarrollen i den mån den inte ligger hos kommunfullmäktige enligt vad som redovisats ovan (eller 
hos bolagskoncernstyrelsen). 
 
Kommunstyrelsen har rätt till den information från företagen som kommunstyrelsen anser behövas 
för att fullgöra detta åliggande. Den sekretess som åvilar företagsfunktionär såsom syssloman i 
företaget måste härvid uppmärksammas (sysslomän har tystnadsplikt när offentlighet kan skada 
huvudmannen som gäller i förhållande till tredje män (alltså också i förhållande till politiska 
partier) (Stattin kommunal aktiebolagsrätt sid 47). 
Kommunstyrelsen ska tillse att beslut som är principiellt eller annars av större betydelse, men som 
inte är av sådan beskaffenhet att avgörandet ankommer på kommunfullmäktige, inte fattas utan att 
kommunens ägarintressen tillvaratagits. 
 
Kommunstyrelsen äger fatta beslut om kommunens ställningstagande i följande frågor: 
1. Sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och /eller medför risk för 

ägaren dock inte i större utsträckning än att fullmäktiges ägardirektiv förutsätts kunna infrias. 
(med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för 
att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta) 

2. Förvärv av företag och bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang om risknivån 
ej väsentligt förändras. 

3. Förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för 
verksamheten om risknivån ej väsentligt förändras. 

4. Förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi dock ej mer än att fastställda avkastningskrav bedöms kunna infrias. 

5. Försäljning del av företag eller rörelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet vid bolagsstämma om inte fullmäktige 
utfärdar sådan. Instruktionen får endast avse ställningstaganden i ärenden som fullmäktige fattat 
beslut om eller som omfattas av kommunstyrelsens uppdrag eller delegation enligt 
kommunstyrelsereglementet. Instruktion för ombudet vid bolagsstämma i moderbolaget ska även 



S i d a  | 5 
 

innehålla direktiv om de beslut som moderbolagets ombud vid bolagsstämma i dotterföretagen ska 
fatta. 
 

Moderbolaget 

Koncernstyrelsen – styrelsen för Östersunds Rådhus AB ska fortlöpande ha uppsikt över de bolag 
som tillhör koncernen. Detta gäller främst ändamålet med verksamheten, ekonomi, verksamhet 
och i övrigt av ägaren fastställda riktlinjer, policys och mål tillämpas inom bolagen. Detta innebär 
att koncernstyrelsen ska utöva ägarfunktionen i frågor av mer operativ och administrativ natur. 
Koncernstyrelse utgör därvid en administrativ plattform för samordning och styrning av 
dotterbolagen. Koncernstyrelsen ska även i övrigt bevaka att kommunens, ägarens intressen 
tillvaratas och tillgodoses av ledningen. Moderbolaget svarar för bolagskoncernens ekonomiska 
optimering. Moderbolagets styrelse beslutar utifrån direktiv i bokslutsprocessen om givande och 
tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning. 
 
Moderbolaget ska organisera och samla in den information rörande dotterbolagens verksamhet 
som kommunstyrelsen begär för fullföljande av sin uppsiktsskyldighet.  Moderbolaget ska till 
dotterbolagen förmedla de ägardirektiv som utgår från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Utifrån policy för styrning av kommunägda bolag och ägardirektiv utformar och beslutar 
moderbolagets styrelse en operativ beslutsordning som närmare anger beslutsnivåerna i 
bolagskoncernen. 
 
Moderbolaget ska utifrån kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
verksamhetsplaneringsprocess avseende kommunkoncernen utfärda anvisningar för 
dotterbolagens budget och bokslut. Moderbolaget ska sammanställa och redovisa såväl egen som 
dotterbolagens verksamhetsplanering, inkluderande budget och bokslut till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige enligt av kommunstyrelsen utfärdad tidplan.  
 
Moderbolaget äger efter samråd med bolagens styrelser att, inom ramen för av kommunstyrelsen 
utformad verksamhetsplanering, utfärda ytterligare styrsignaler till dotterbolag.  
 
Moderbolaget ska á-jourhålla och löpande uppdatera av kommunfullmäktige utfärdade 
styrdokument såsom policys, reglementen och riktlinjer avseende de kommunala företagen. 
 

Dialog och förtroende 
Ett viktigt inslag i ägarstyrning är öppenhet och förtroende mellan ägaren och de av denne utsedda 
styrelsen. Denna policy för styrning av kommunägda bolag förutsätter en positiv och fruktbärande 
organisationskultur både inom den politiska och den administrativa nivån i kommunkoncernen 
samt ett aktivt styrelsearbete med en ömsesidig dialog. 
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Styrdokument 

Med styrdokument avses: 
 Bolagsordning 
 Denna policy för styrning av ägda bolag 
 Företagsanpassade ägardirektiv enligt bifogad ram 
 Kommunala policies som kan villkoras att gälla i sin helhet eller i tillämpliga delar. 
 
Samtliga styrdokument ska fastställas på bolagsstämman för tillämpning i respektive företag. Ett 
kommunfullmäktigebeslut om nytt eller ändrat styrdokument ska dock efter delgivning direkt vara 
bindande för företagen. 
 
Ägardirektiv för respektive företag ska till omfattning och innehåll följa bifogad ram för 
ägardirektiv. Som bilaga till bifogad ram ska följande företagsanpassade specificerade ägardirektiv 
redovisas (kommunstyrelsen har ansvar för fortlöpande utveckling av teknisk utformning av ägar-
direktiv): 
 

Verksamhetens syfte och mål 
Ägardirektiven ska ange krav på företagsledningen att redovisa verksamhetens måluppfyllelse. 
 

Ekonomiska mål 
Kommunfullmäktige fastställer mål för ekonomisk avkastning och investeringsnivåer. Dessa 
ekonomiska mål ska anges som ägardirektiv. 
 
Dotterbolag i koncernen med dotterdotterbolag utformar och beslutar om ägardirektiv för dessa 
utifrån ram för ägardirektiv inklusive företagsanpassade punkter (syfte och ekonomiska mål). Av 
kommunen givna ägardirektiv för dotterbolag gäller som övergripande ram även för dotterdöttrar. 
 

Bolagsordning 
 
I bolag där kommunen bestämmer ensam skall, utöver vad aktiebolagslagen föreskriver, ingå 
bestämmelser i bolagsordningen om: 
 kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, styrelseordföranden och vice ordföranden, 
 utseende av yrkesmässiga och förtroendevalda revisorer. 
 Att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas. 
 Om kommunen vill att ett kommunalt företag ska vara aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning ska detta anges i bolagsordningen. (32 kap. 2 § aktiebolagslagen)  
 
Kommunstyrelsen förelägger kommunfullmäktige respektive bolags bolagsordning, och 
eventuella ändringar av bolagsordningen, för godkännande. 
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För bolag, där kommunen inte förfogar över majoritetsinflytande, ska samma villkor gälla för 
delägda som för de helägda bolagen i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I bolag där kommunen har 
en andel som överstiger 50 % ägarandel bör samma villkor gälla för bolaget som för de helägda 
kommunala bolagen. 
 

Bolagsstämma 

Ägaren utövar sin äganderätt på bolagsstämman. Kommunfullmäktige utser ombud till 
bolagsstämman i Östersunds Rådhus AB. Kommunstyrelsen utser kommunens ägarrepresentanter 
i övriga bolag som ägs direkt av kommunen. Moderbolaget utser ägarrepresentant i dotterbolag. 
Dotterbolags styrelser utser ägarrepresentant i dotterdotterbolag till Östersunds Rådhus AB. 
Ägarrepresentanter ska på bolagsstämma särskilt bevaka ägardirektiven vad beträffar:  
 
 verksamhetens måluppfyllelse 
 ekonomiska mål 
 helhetssyn och samordning inom kommunkoncernen 
 

Styrelseval och rekrytering av VD 
Vid utseende av styrelseledamöter i bolagsstyrelser ska behov av styrelsekompetens beaktas 
liksom behovet av en jämn könsfördelning. Förutom politisk kompetens ska också verksamhets- 
och managementkompetens tillgodoses. Styrelseledamöter bör ha erfarenhet av styrelsearbete i 
bolag.  
 
I prop 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting föreslås att 
bestämmelsen om styrning, insyn och kontroll av kommunala företag 10 kapitlet kommunallagen 
utvidgas till att omfatta även dotterbolag i kommunala koncerner fr.o.m. den 1 januari 2007. Med 
tanke på lagtextens formulering (” direkt eller indirekt innehar samtliga aktier”) kommer även 
dotterdotterbolag att omfattas av lagändringen. Östersunds kommun ska tillämpa denna princip 
vilket innebär att även styrelseledamöter i dotterdöttrar ska utses av fullmäktige. 
Förslaget innebär behov av ändring av berörda bolags bolagsordning. 
 
Efter samråd med kommunstyrelsen utser moderbolagets styrelse verkställande direktör i 
moderbolaget, tillika koncernchef. Efter samråd med moderbolaget utser respektive bolagsstyrelse 
verkställande direktör i respektive dotterbolag. Vid samrådet ska frågor avseende verkställande 
direktörslön och andra villkor behandlas. Efter samråd med moderbolagets styrelse kan respektive 
bolagsstyrelse avsätta sin verkställande direktör.  
 
Alternativt: 
Moderbolaget ska sedan moderbolagets och bolagskoncernens årsredovisning, revisionsberättelse 
och granskningsrapport överlämnats till kommunen vid ett fullmäktigemöte informera om årets 
verksamhet för ledamöter i kommunfullmäktige och allmänhet. Vid mötet ska styrelseledamöter, 
verkställande direktörer och revisorer för moder- och dotterbolag närvara för föredragning av 
respektive bolagsverksamhet. Mötet ska hållas före bolagsstämman i moderbolaget.  
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Revision 

Den bolagiserade verksamheten skall omfattas av gemensam revision. Med gemensam revision 
menas att revisionsuppdraget avseende bolagskoncernen skall avtalas med en revisionsfirma.  
 
Kommunrevisionen har att samordna revisionsarbetet för revision och granskning av de 
kommunala företagen och på uppdrag av kommunfullmäktige föreslå lämpliga auktoriserade och 
godkända revisorer i företag där sådana ska utses. 
 
I förtroendevalda revisorers uppgift ingår att granska bolagets verksamhet utifrån kommunal 
måluppfyllelse. 
 

Information till fullmäktige och kommunstyrelse 
Bolagen ska hålla koncernbolaget och kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det 
gäller således en långtgående skyldighet för bolagen att informera ägaren löpande. 
De kommunala bolagen ska rapportera verksamhet och ekonomiutveckling samordnat med 
kommunens övergripande ekonomistyrning. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter ska ha möjlighet att informera sig om kommunalt bolags eller 
annat kommunägt företags verksamhet och ekonomi. Ledamöterna ska därför vid sidan av 
kommunens ombud ha rätt att närvara och ställa frågor vid bolagsstämmor/föreningsstämmor. 
 
Representanter för de kommunägda företagen kan kallas till särskilda möten/sammanträden för att 
informera och svara på frågor om företagets verksamhet och ekonomi. 
 
Företagens verksamhet står under insyn av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och av styrelsen 
utsedda tjänstemän ska på begäran få tillgång till information och tillgång till handlingar om 
företagets verksamhet och ekonomi. 
 

Extraordinära händelser 
Kommunfullmäktige har fastställt Ledningsplan för Östersunds kommun vid extra ordinära 
händelser. Av planen framgår att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och att planen omfattar 
alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
 
Varje bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att 
vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska bolagen upprätta planer för 
extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser 
inom respektive verksamhet. 
 

Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen ansvarar för den samordning som krävs med övriga medlemskommuner. En 
lämplig form för detta är att med jämna mellanrum genomföra ägarsamråd vid tider då det 
stämmer med kommunens övergripande planering.  
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För att bereda ägarsamrådet och för att klara löpande samordningsfrågor med respektive 
kommunalförbund utgör kommuncheferna i berörda kommuner styrgrupp tillsammans med 
ledningen för respektive förbund. 
 
Policyn för styrning av kommunägda bolag gäller i tillämpliga delar även för de 
kommunalförbund som Östersunds kommun är medlem i. 
 
 

De stora bostadsrättsföreningarna 
De stora bostadsrättsföreningar som kommunen har stor ägarandel i ska ingå som en logisk del i 
kommunens ägarstyrning. Inför varje årsstämma ska kommunen kalla ombud och 
styrelseledamöter till en årlig genomgång. Finansutskottet ska bereda respektive förenings 
årsredovisning och budget. 
 
 

Hur ägarstyrningen praktiskt ska genomföras 
Om fullmäktiges roll i bolagsstyrningen ska tydliggöras kan ett sätta vara att vid ett särskilt 
sammanträde ge utrymme för att diskutera bolagens uppgifter och verksamhet. Företrädare för 
Östersunds Rådhus AB och dotterbolagen bör vara närvarande vid sammanträdet för att ev. 
informera om särskilt viktiga ärenden eller för att svara på frågor.  
 
Kommunstyrelsen genom (Östersunds Rådhus AB) föreslås varje år har en genomgång med 
styrelserna och VD för de olika bolagen.  Det är lämpligt att ha en tydlig agenda vid dessa träffar, 
exempelvis följande: 
 allmän genomgång om tillståndet i företaget 
 omvärldsanalys och branschanalys 
 bolagets strategiska inriktning 
 ekonomiska planer, resultat, utfall, uppföljning av ägardirektiv 
 kvalitet, kund- och medborgarnytta 
 aktuella planer/rapporter 
 avkastning och utdelning 
 samordning inom kommunkoncernen 
 personal och ledarskapsfrågor 
 kultur och attitydfrågor 
Resultatet av dialogen bör dokumenteras så att det kan delges kommunstyrelsen i sin helhet. 
Dokumentationen ska också finnas tillgängligt för revisorerna. 
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     Bilaga 1  
  

BOLAGSSTYRELSEN  

 
Enligt förslag till god sed för styrning av kommunala bolag skall bolagets styrelse   
 
-  årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall 
närvara 
 
-fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens 
ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts 
 
- se till att erforderliga riktlinjer fastställts för bolagets uppträdande i  
etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt.
  
 
-diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn samt informera 
Moderbolaget Östersunds Rådhus AB löpande om frågor som kan vara av allmänintresse.  
     
-årligen utvärdera sitt eget arbete, varvid utvärderingen skall minst omfatta om styrelsen saknar 
någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är 
organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram 
till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till 
bolagets aktieägare 
 
-se till att ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, 
organisation, marknad mm 
 
Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion  
för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara  
anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna 
som styrdokument för styrelsens arbete 
 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till 
bolagets aktieägare. Hur rapporteringen skall ske anges i ägardirektiven. 
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     Bilaga 2 

Agenda för dialog 
 
Kommunstyrelsen genom finans och ledningsutskottet eller på annat sätt (Östersunds Rådhus AB) 
föreslås varje år har en genomgång med styrelserna och VD för de olika bolagen.  Det är lämpligt 
att ha en tydlig agenda vid dessa träffar, exempelvis följande: 
 allmän genomgång om tillståndet i företaget 
 omvärldsanalys och branschanalys 
 bolagets strategiska inriktning 
 ekonomiska planer, resultat, utfall, uppföljning av ägardirektiv 
 kvalitet, kund- och medborgarnytta 
 aktuella planer/rapporter 
 avkastning och utdelning 
 samordning inom kommunkoncernen 
 personal och ledarskapsfrågor 
 kultur och attitydfrågor 
Resultatet av dialogen bör dokumenteras så att det kan delges kommunstyrelsen i sin helhet. 
Dokumentationen ska också finnas tillgängligt för revisorerna. 
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Dokumentansvar och uppföljning 
Dokumentansvarig för denna policy är VD för Östersunds Rådhus AB. I ansvaret ligger att förvalta policyn 
vilket innebär att säkerställa tillämpning samt uppföljning och revidering. Varje chef inom den verksamhet 
som berörs av policyn ansvarar för att dess innehåll är känt bland medarbetarna. 
 
Uppföljning av policyn sker minst en gång per mandatperiod och lyfts vid behov till Kommunfullmäktige. 


