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Ägardirektiv för Hunnebergs kungajakt- och  

viltmuseum AB 
 

Ägardirektiven för verksamheten i Hunnebergs Kungajakt- och  

viltmuseum AB är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs 

kommun den 27 april 2009. 
 

Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen för bolaget. 
 

 

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
 

Bolaget är ett organ för kommunens verksamhet och således underord-

nat Vänersborgs kommun. Bolaget står i sin verksamhet under  

kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige  

och av kommunstyrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv. 
 

Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och 

bolagets förhållande till kommunen genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) gällande företagspolicy 

d) av fullmäktige och kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda 

direktiv 

e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 

 

2. Kommunens direktivrätt 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa 

utfärdade direktiv – om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i 

aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

 

3. Kommunernas insyn och ledningsrätt 

 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i 

de avseenden som anges i kommunstyrelse- reglementet och kommu-

nens företagspolicy. 
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Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar 

som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande in-

formationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kom-

mun- och bolagsledningen skall kontinuerligt samråda genom presidie-

överläggningar. 

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 

omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt 

lag. 

 

 

4. Föremålets för bolagets verksamhet 
 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva musei-, frilufts- och 

turistverksamhet. 
 

Bolaget får inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som är oförenliga 

med den kommunala kompetensen. 

 

 

5. Mål och syfte med bolagets verksamhet 
 

Den primära uppgiften är att driva det på Hunneberg uppförda museet. 

Museet är en utgångspunkt för presentationen av Halle- och Hunnebergs 

sevärdheter. Verksamheten syftar huvudsakligen till att höja den turist-

iska attraktionskraften i regionen för att öka omsättningen i besöksnä-

ringen. 

 

Bolaget har också vid sidan av sin primära uppgift uppdraget att redo-

visa förslag till en ”affärsplan” för utveckling av Halle- och Hunneberg 

för turism och rekreation. 

 

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Vinst i bolaget 

skall användas för att främja föremålet för bolagets verksamhet. 

 

 

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 

Bolaget får inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som är oförenliga 

med den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade 

grunder under iakttagande av kommunalrättsliga principer för själv-

kostnad och likställighet. 

 

Styrelsen skall bestå av två ledamöter och två suppleanter.  

 

7. Underställningsplikt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 

möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt fattas och som inte avser den 

löpande driften. 
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Härmed avses 
 

a) investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig 

inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet, 

b) fusion av företag. 

c) bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets 

verksamhet på dotterbolag. 

d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 

Skulle styrelsen ha olika meningar om en fråga är av sådant slag, att den 

skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen. 

 

 

8. Budget 

 

Bolagets budget för kommande år skall delges kommunstyrelsen senast 

november månad året före nästa räkenskapsår. 

 

 

9. Underlag för ”koncernredovisning” 

 

Bolaget skall enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete 

årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för 

att upprätta kommunens årsredovisning enligt 8 kap 17 § kommunalla-

gen.  

 

10. Informationsskyldighet 
 

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och 

har skyldighet att på uppmaning av kommunstyrelsens ekonomistab 

lämna uppgifter om bolagets ekonomi som erfordras för kommunens 

tillsyn av bolagets ekonomi. 

 

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: 

 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) delårsrapporter 

d) bolagets årsredovisning 

e) revisionsberättelse 

 

Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, sådan upp-

gift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling 

vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt 

material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.  
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11. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

 

Enligt bolagsordningen skall allmänheten ha rätt att ta del av handlingar 

hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 

offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagen. 

 

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören 

eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handlingen skall på 

sökanden begäran prövas av styrelsen. 

 

 

12. Suppleanters inträde mm 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde – 

även om han inte ersätter ledamot. 

 

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 

Närvarande suppleant har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som 

gäller för ledamot. 
 

 

13. Instruktion för verksställande direktör 

 

Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer 

och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den 

löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas 

skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse 

att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och 

vunna erfarenheter. 

I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärendena 

som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är 

att hänföra till den löpande förvaltningen och därför skall omfattas av 

verkställande direktörens kompetens. 

 

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören 

skall anmäla de beslut han har fattat för styrelsen. De anmälda besluten 

skall upptas i styrelseprotokollet. 

 

 

14. Arbetsordning för styrelsen 

 

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 

 

 

15. Förvaltningsberättelsens innehåll 

 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebo-

lagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedri-

vits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med den-

samma. 



  5(5) 

 

 

 

 

16. Revision 

 

Bolagets revision skall, utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot 

bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet – pröva 

om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om 

hur denna prövning utfallit och om bolagets verksamhet mot bakgrund 

av uppställda mål. 

_______________________ 

 


