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Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag
SYFTE
Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Syftet med företagspolicyn
är dels att skapa gemensamma spelregler för att utveckla den kommunala koncernen och
relationen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och
ansvar i bolagen.
BOLAGSFORMEN
Målet är att bolagen skall driva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala
bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för
bolagsformen.
UTÖVANDE AV ÄGARSTYRNING
Vimmerby kommun utövar formellt sin ägarroll gentemot bolagen genom att
- fastställa bolagsordningar
- formulera ägardirektiv
- utse styrelser
- utse revisorer
- lämna instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor
- regelbundet informeras av företagsledningarna
Därutöver har kommunen även fastställt övergripande policies och direktiv som även gäller
bolagen.
Bolagsordning - ägardirektiv
Bolagsordningen är det instrument som kommunfullmäktige skall använda för att fastställa de
viktigaste kommunalrättsliga principerna för bolaget; det kommunala föremålet och ändamålet samt val av styrelse och revisorer.
Varje bolag skall i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsordningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att bedriva
verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka restriktioner i
verksamheten som ägaren vill ange.
Direktiven skall innehålla en konkretisering av verksamhetsmålen i kvantitativa och kvalitativa termer. Det gäller såväl de ekonomiska som de sociala och miljömässiga målen. Dessa
mål bör väljas och preciseras utifrån bolagets förutsättningar och vilken bransch eller marknad det arbetar inom.
Som övergripande ekonomiska styrmedel föreslås:
- avkastning på totalt kapital
- avkastning på eget kapital, utdelning och utdelningspolicy
- soliditet och konsolidering

Ägardirektiven skall vara enkla, tydliga och inte alltför detaljerade. Direktiven skall dessutom
upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen.
Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på
extra eller ordinarie bolagsstämma. Härigenom skapas en brygga mellan kommunallagens
regler och de regler som styr bolagens verksamhet.
Styrelse - styrelsearbetet
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets och
ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. Styrelseledamoten har ansvar för bolagets framgång samt att följa ägardirektiven.
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska partierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som ledamöter
som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens.
Styrelserna i bolagen skall upprätta en arbetsordning och en affärsplan för sitt arbete. Arbetsordningen skall omfatta roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och vd samt arbetsformer
för styrelsen. Däri ingår också att utforma ett årsprogram för styrelsearbetet. En av utgångspunkterna vid utformningen av detta program är kommunens tidplan för bokslut, budget och
rapportering. Styrelsen avgör själv om de utsedda suppleanterna skall kallas till
styrelsesammanträdena även när de ordinarie ledamöterna är närvarande.
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges insyn och information
Bolagen är skyldiga att informera kommunstyrelsen om den ekonomiska och
verksamhetsmässiga utvecklingen enligt den fastställda årsplanen. Informationen lämnas vid
sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens företrädare till. Vid dessa
sammanträden redovisas:
- ekonomiska resultat, ekonomisk ställning och utveckling
- pågående investeringar och investeringsplaner
- verksamhetsutveckling
- prognoser och nyckeltal
Bolagen skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i
verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I de
särskilda ägardirektiven skall innebörden av uttrycket ”principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt” belysas.
Beslut och information vid sammanträden skall dokumenteras.
Årsredovisning
Bolagen skall i februari månad lämna en årsredovisning till kommunstyrelsen som underlag
för kommunens koncernredovisning. Bolagen skall bereda årsredovisningen så att ordinarie
bolagsstämma kan hållas senast under april månad innan kommunfullmäktige behandlar
kommunens samlade årsredovisning.
Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att vad som stadgas om
policies och ägardirektiv även gäller för dotterbolag.
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