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FÖRETAGSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN
Denna företagspolicy, antagen av kommunfullmäktige i Bromölla kommun 2007-03-26 § 48, gäller
för relationen mellan kommunen och dess kommunala företag. Företagspolicyn gäller för de
aktiebolag, dotterbolag, föreningar och stiftelser där Bromölla kommun äger mer än 50 % av
andelarna eller är ensam stiftare.
Inledning
De kommunala bolagen utgör liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva
kommunal verksamhet. Det finns oavsett organisationsform behov av att skapa en väl
sammanhållen kommunal organisation med en gemensam ledning. Detta skapar rationalitet och
ger en bättre möjlighet att effektivt utnyttja de kommunala resurserna samtidigt som det ökar
förtroendet för den kommunala verksamheten. De bolagsrättsliga förutsättningarna och hänsynen
till eventuella delägare ställer dock andra krav på hur kommunen kan leda sina bolag.
Om tveksamhet uppstår i frågor som berörs av denna policy skall kommunstyrelsen konsulteras.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Fullmäktige har p g a
bestämmelserna i 3 kap 16-18 §§ kommunallagen, särskilda åligganden avseende företagen.
Alla kommunens ledningsfunktioner över företagen utgår från kommunfullmäktige antingen genom
direkt direktiv eller via det förvaltningsuppdrag med delegation kommunstyrelsen erhållit och som
återfinns i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.
Direktiv återfinns i bolagsordningar, stadgar och som särskilt utfärdade ägardirektiv.
Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen och företagen
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente utöva
fortlöpande uppsikt över kommunala företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information
från företagen som kommunstyrelsen anser erforderlig för att fullgöra detta åliggande.
Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas. Kommunstyrelsen utövar dessutom den ledning
över företagen som framgår av reglemente för kommunstyrelsen.
Koncernnyttan
Målsättningen för verksamheten inom Bromölla kommuns totala organisation – kommunal
förvaltning och företag – skall vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i dess helhet
samt främjar kommunens utveckling. Alla former av suboptimering skall undvikas.

Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamhet skall
respekteras.
Grundläggande principer
Ansvar för bolags (och stiftelsers) organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (eller jmf lagstiftning
för andra associationsformer) bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de
bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses under iakttagande av
kommunalrättsliga principer och ändamålet med verksamheten. Verksamheten skall bedrivas så att
den medverkar till en optimering av kommunkoncernens intressen och verksamhet enligt vad som
anges ovan.
Kommunens styrfunktioner över företagen skall i första hand bygga på samförstånd och acceptans.
Information
Företagen skall hålla kommunen väl informerad om sina verksamheter. Det åligger företagen att till
kommunstyrelsen översända:
•
Protokoll från bolagsstämma.
•
Protokoll från styrelsesammanträde.
•
Års- och delårsredovisning samt revisionsberättelser.
Om protokoll som ska översändas innehåller uppgift som företaget inte har skyldighet att
tillhandahålla allmänheten, har företaget rätt att utesluta uppgiften. Det ska framgå av översänt
material att så har skett.
Kommunstyrelsen anordnar informationssammanträden två gånger årligen, dit företrädare för
företagen kallas. Dagordning fastställs av kommunstyrelsens ordförande. Ämnen som kan tas upp
är upplysningar om årsredovisning från bolagen om verksamhetens utfall osv samt information om
budget- och planeringsfrågor.
Kommunstyrelsen kan också vi andra tillfällen kalla företrädare för företagen för att inhämta
upplysningar och utöva sin uppsikt.
Ekonomi
Bolagens främsta syften är inte att bereda kommunen vinst, men bolagen skall – både på kort och
lång sikt – ha en balanserad ekonomisk utveckling. Avkastnings-, utdelnings- och andra
ekonomiska krav fastställs för varje bolag årligen i kommunens budget och genom ägardirektiv.
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