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FÖRETAGSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 1994-10-25, § 115.

1.

Ägaransvar

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Fullmäktige har p g a bestämmelserna i 3 kap 16 - 18 §§ kommunallagen särskilda
åligganden avseende företagen.
All kommunens ledningsfunktion över företagen utgår från fullmäktige antingen
genom direkta direktiv eller över det förvaltningsuppdrag med delegation som
kommunstyrelsen erhållit och som återfinns i kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning.
Direktiv återfinns också i bolagsordningar, ägardirektiv och särskilda direktiv.

2.

Uppsikt och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § kommunallagen och kommunstyrelsereglementet fortlöpande ha uppsikt över kommunens företag. Kommunstyrelsen har
därför rätt till den information från företagen som kommunstyrelsen anser nödvändig för att kunna fullgöra detta åliggande. Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas.
Kommunstyrelsen utövar dessutom den tillsyn över företagen som framgår av
kommunstyrelsereglementet.

3.

Revision

Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åligganden
såvitt avser de kommunala företagen.
De "förtroendevalda" revisorerna i företagen skall, utöver vad som gäller för
revision i respektive organisationsform, pröva hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten och
uppställda mål/resultat. Utfallet av denna prövning skall årligen skriftligen redovisas för kommunen.
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4.

Bolag som organ för kommunal verksamhet

Målsättningen för verksamheten inom Vänersborgs kommuns totala organisation
skall vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Bolagen
kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om nackdelarna för hela
organisationen överväger fördelarna för bolaget.
Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamhet
skall respekteras.
Kommunens ledningsfunktion över företagen skall i första hand bygga på samförstånd.

5.

Övriga grundläggande principer

I förhållandet mellan kommunen och företagen skall i övrigt följande gälla:
a)

Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunstyrelsen och
förses med vederbörlig fullmakt.

b)

Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet om inte fullmäktige
utfärdar sådan. Instruktionen får endast avse ställningstaganden i ärende
som omfattas av kommunstyrelsens uppdrag/
delegation enligt kommunstyrelsereglementet.

c)

Företagens årsredovisningar skall tillsammans med revisionsberättelserna
för kännedom överlämnas till kommunfullmäktige.

d)

Val av ledamöter till företagens styrelser sker vid samma tillfälle som
fullmäktige väljer nya ledamöter till de kommunala nämnderna, d v s i samband med att ny mandatperiod inträffar. Tillträdet till uppdragen i företagens
styrelser sker dock i samband med respektive företags bolagsstämma.

e)

Kommunfullmäktige tar ställning till om suppleanter i bolagens styrelser skall
ha närvarorätt och om de i så fall också skall ha rätt att delta i överläggningarna.

f)

Kommunfullmäktige tar ställning till i vilken ordning suppleanter i företagens
styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot.

g)

Företagen skall tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och den
information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna upprätta
kommunens årsredovisning enligt kommunallagen.

h)

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar
som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt de revisorer och
suppleanter som utses av fullmäktige.

i)

Företagens personal och lönepolitik skall utformas i samråd med kommunen.
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6.

Affärsmässighet

De direktiv som fastställs i denna företagspolicy, i bolagsordningar, ägardirektiv
och andra särskilda direktiv syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagens förvaltning skall kunna ges en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande
kommunalrättsliga begränsningar.
_______________________

