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 Ägardirektivet är antaget av Tingsryds kommun i kommunfullmäktige 2016-02-29, § 24 och 
fastställt vid årsstämmorna 2016. 
 
 
1. Principer för styrning av kommunägda bolag som ägs av 
Tingsryds kommun 
  
Kommunens styrning av bolag grundas på skriften "Principer för styrning av kommun och 
landstingsägda bolag" utgiven av Sveriges kommuner och landsting våren 2006 med de 
tillägg och förändringar som finns i detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv för 
respektive bolag och som krävs för anpassning till förhållandena i Tingsryds kommun.  
 
Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
bolagsordningen och detta ägardirektiv samt särskilt ägardirektiv.  
 
Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla kommunal service och tjänster. Om 
inget annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning, ska därför samma principer 
som för annan kommunal verksamhet gälla: 
 
Självkostnadsprincipen  
Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig 
drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och 
kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig 
avkastning på det egna kapitalet.  
 
Likställighetsprincipen  
Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat.  
 
Lokaliseringsprincipen  
Bolagen ska endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Tingsryds kommun. 
För bolag som ägs tillsammans med andra kommuner utgörs det geografiska 
verksamhetsområdet av de delägande kommunerna. 
 
 
2. Allmänt 
  
Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under 
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
utfärdade direktiv för verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen 
utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 
 
Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
Utöver vad som anges i aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande:  
 



 

 

2.1 Ersättares inträde  
Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelser ska inträda vid 
förfall för ordinarie ledamot.  
 
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.  
 
Ersättare ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende 
styrelsesammanträde.  
 
Ersättare har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.  
 
2.2 Instruktion för verkställande direktören  
Styrelsen ska utarbeta och anta en instruktion för verkställande direktören för att reglera bl.a. 
befogenheten att ensam teckna bolagens firma endast i löpande förvaltning enligt 8 kap 36 § 
aktiebolagslagen.  
 
2.3 Arvode  
Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige.  
 
 
3. Bolagens verksamhet  
 
De kommunägda bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt och gemensamt verka för att 
Tingsryds kommun utvecklas utifrån vision, övergripande mål samt styrdokument som 
policys, planer och program. 
 
Fullmäktige lämnar i särskilda ägardirektiv för respektive bolag närmare direktiv för bolagens 
uppdrag. 
 
 
4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens 
verksamheter  
 
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  
 
Bolagen ska samverka med kommunen i administrativa rutiner och system i syfte att uppnå 
maximal effektivitet utifrån koncernnyttan. 
 
 
5. Anställningsvillkor för ledning och personal i kommunägda bolag  
 
För all personal ska de villkor som gäller vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida 
regleras i anställningsavtalet. Eventuell avgångsersättning för VD ska framgå av avtalet. Vid 
utformning av anställningsavtal för VD ska samråd ske med TIKAB. 
 



 

 

Bonuslönesystem eller likande lönesystem ska inte tillämpas för VD, styrelse, personal eller 
motsvarande.  
 
6. Bolagens stämmor  
 
Bolagens årsstämmor ska vara offentliga och genomföras vid samma tillfälle för alla bolagen. 
Bolagen ska i god tid före planerad årsstämma lämna information om årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisorer och eventuella övriga ärenden 
som ska behandlas på årsstämman. Årsstämmorna planeras och samordnas av moderbolaget. 
 
Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen. Tillsammans med kallelse ska 
bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas. 
 
Kommunfullmäktige utser den person som ska företräda kommunen vid årsstämma i 
moderbolaget TIKAB samt förser ombudet med vederbörlig fullmakt samt beslutar om 
instruktion för ombudet.  
 
TIKAB utser den person som ska företräda kommunen och moderbolaget vid bolagsstämma i 
dotterbolagen och beslutar om instruktion och förser ombudet med erforderlig fullmakt. 
TIKAB utser även ombud och beslutar om instruktioner för bolagsstämma i bolag som ägs av 
dotterbolagen. 
 
6.1 Extra bolagsstämma  
På begäran av kommunens stämmoombud ska bolagens styrelser kalla till extra 
bolagsstämma.  
 
 
7. Informationskrav  
 
7.1 Information till allmänheten  
Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten utifrån 
bolagets förutsättningar. 
 
7.2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet  
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper, 
verksamhet och övriga handlingar samt att även i övrigt inspektera bolaget. 
  
På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar går 
via TIKAB enligt rådande koncernorganisation.  
 
7.3 Informationsskyldighet för bolaget  
Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information 
och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen 
väl informerad om dess verksamheter.  
 
Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.  
 



 

 

Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen 
på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna 
uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.  
 
7.4 Moderbolagets insyn och information  
TIKAB ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen.  
 
Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska därför hålla moderbolaget 
informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.  
 
Moderbolaget har rätt att få ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser 
nödvändigt för att detta åliggande ska kunna fullgöras. Protokoll från dotterbolagens 
styrelsemöten ska löpande översändas till moderbolaget. 
 
8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen  
 
TIKAB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommun-
fullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter 
samt årsredovisning.  
 
TIKAB ska inför beslut i kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av 
fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer i 
enlighet med de ägardirektiv som anges för respektive bolag.  
 
TIKAB ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt 
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda 
bolagen i syfte att bl.a. uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda 
bolagen i samverkan med kommunen.  
 
 
9. Planerings- och uppföljningsprocessen 
 
9.1 Ägardialog  
TIKAB har i uppdrag att svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i 
koncernen. Minst en ägardialog per år och bolag ska genomföras beroende på vilka aktuella 
frågeställningar som finns i bolagen.  
 
Utöver andra frågor som kan vara aktuella diskuteras kommunens krav och förväntningar på 
de kommunala bolagen och deras verksamhet samtidigt som de långsiktiga motiven för 
ägandet och ägardirektiven tydliggörs.  
 
Om kommunen avser att väsentligen ändra i ägardirektiv ska detta föregås av en ägardialog. 
 
Vid behov kan TIKAB genomföra en gemensam ägardialog med två eller flera bolag 
samtidigt.  
 
TIKAB ska en gång per år lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till 
kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. 



 

 

 
9.2 Ägardirektiv som uppdragsplan för bolagens verksamhet  
Kommunfullmäktige antar gemensamt och särskilda ägardirektiv för de kommunala bolagen. 
Ägardirektiven innehåller bl.a. uppdrag och långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. 
Ägardirektiven fastställt slutligt av bolagsstämma. 
 
Bolagen ska driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram 
samt med beaktande av ägardirektiven.  
 
I de fall ägaren signalerat förändring av ägardirektiv och/eller ägarens krav på avkastning, 
soliditet m.m. ska detta ses som planerad förändring av bolagets uppdrag. Större förändringar 
i ägardirektiven ska föregås av ägardialog. 
 
 
9.3 Affärsplan inklusive investeringsplan  
Alla bolag ska årligen redovisa förslag till affärsplan (inklusive investeringsplan) som 
sträcker sig över en treårsperiod. Affärsplanen ska fastställas av fullmäktige i anslutning till 
kommunens budgetbeslut för nästkommande år. 
 
Bolaget bör i samband med affärsplanen redovisa konsekvenser för bolaget och bolagets 
kunder utifrån gällande ägardirektiv och krav på avkastning och soliditet samt argument för 
ev. förändring av dessa krav.  
 
Bolagens förslag till affärsplaner ska godkännas av TIKAB, som sedan översänder 
affärsplanerna till fullmäktige för ställningstagande. Moderbolaget svarar också för att de 
olika bolagens affärsplaner – vid behov – samordnas.  
 
Hos TIKAB sker också den första prövningen av gällande ägarkrav vid analys av bolagens 
eventuella konsekvensbeskrivningar. TIKAB lämnar förslag till beslut avseende bolagens 
affärsplaner. Vid den politiska beredningen hos kommunen inför beslut i kommunfullmäktige 
av affärsplanerna – sker ytterligare prövning av ägarkraven. Förändring av ägardirektiv och 
ägarkrav kan ske som en följd av bolagens konsekvensbeskrivning men också därför att 
ägaren önskar förändra dem av helt andra orsaker.  
 
Om kommunen avser att öka eller minska de ekonomiska kraven eller förändra 
verksamhetskraven informeras bolaget genom beslut i fullmäktige. Fullmäktige redovisar sitt 
preliminära ställningstagande till konsekvensbeskrivning och argument i samband med 
förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende affärsplan. Där bör också kommunen ange 
huvudinriktning på förändringarna så att bolaget kan utarbeta budget, verksamhetsplan och 
ev. förändrad investeringsplan utifrån nya förutsättningar.  
 
I annat fall ska förslag till beslut ange att den redovisade affärsplanen ska ligga till grund för 
bolagets budget och verksamhetsplan utifrån oförändrade förutsättningar.  
 
9.4 Budget och verksamhetsplan  
Nästa planeringssteg innehåller bolagens budget och verksamhetsplan. Detta arbete sker 
antingen utifrån nya förutsättningar eller oförändrade förutsättningar dvs. utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om eventuella kommentarer till affärsplan.  
 



 

 

Verksamhetsplanen (eller motsvarande dokument) är bolagets redovisning av hur bolaget 
avser att bedriva verksamheten för att uppnå verksamhetskrav och ekonomiska krav enligt 
särskilt ägardirektiv samt övriga kommunala mål som är relevanta för bolaget. 
 
Budgeten (eller motsvarande dokument) är en siffersammanställning till verksamhetsplanen 
och ska bland annat innehålla resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och vissa 
nyckeltal.  
 
TIKAB svarar för beredning och samordning av budget för information till kommunstyrelsen. 
  
9.5 Låne- och borgensram  
Utifrån de av kommunfullmäktiges godkända affärsplanerna beslutar kommunfullmäktige om 
bolagens låne- och borgensram för respektive bolag.  
 
Bolagen inlämnar sitt behov av lån- och borgensram, TIKAB sammanställer och överlämnar 
förslag till kommunen för beredning. Kommunfullmäktige fastställer bolagens lån och 
borgensram  
 
9.6 Avvikelser  
Bolagen ska vid större avvikelser under året mot budget och affärsplan samt andra planer 
informera moderbolaget. 
 
9.7 Uppföljning  
För att verksamhetsplan och budget (”uppdrag för kommunens bolag”) ska kunna följas upp 
lämnas en särskild redovisning i anslutning till förvaltningsberättelsen. Denna redovisning 
utgör bland annat underlag för lekmannarevisorernas bedömning av hur bolaget uppfyllt det 
kommunala uppdraget (ändamålet), vilket lekmannarevisorerna ska uttala sig om i den 
skriftliga granskningsrapporten till bolaget och kommunfullmäktige.  
 
Utöver detta lämnas delårsrapport per 30 april (med prognos helår) samt 31 augusti (med 
prognos helår) till kommunstyrelsen. Delårsrapporterna lämnas för information till 
kommunfullmäktige.  
 
 
10. Inhämtande av kommunens yttrande  
 
Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolagen verkställer 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. 
Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: denna punkt gäller om inte annat anges i 
respektive bolags särskilda ägardirektiv.  

 Större strategiska investeringar  
 Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet 

inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolagen,  
 Andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom 

nytt affärs- eller verksamhetsområde samt  
 större förvärv eller större försäljning av fast egendom  
 

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av 
TIKAB.  
 



 

 

11. Inhämtande av kommunens godkännande  
 
Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder 
verkställs om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.  

 Ändring av bolagsordning  
 Ändring av aktiekapital  
 Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag  
 Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i 

emission eller lämnande av ägartillskott e dyl. i företag som inte är helägt dotterbolag  
 Bildande av stiftelse  
 Fusion av företag 

 
Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av 
TIKAB.  
 
12. Underlag för kommunens koncernredovisning m.m.  
 
Bolagen ska lämna affärsplan, budget, delårsbokslut, preliminärt bokslut och årsredovisning 
till TIKAB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidplan som fastställs av 
kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra 
underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet.  
 
 
13. Policy, planer och program  
 
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag. De 
gemensamma reglerna anger att samtliga bolag med upplåning ska fastställa egen 
finanspolicy inom ramen för de gemensamma reglerna.  
 
På motsvarande sätt har fullmäktige fastställt program inom ekonomi-, social hållbarhet-, 
säkerhet-, miljö- och personalområdet. Samtliga bolag ska utifrån dessa styrdokument ta fram 
egna program.  
 
Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun gäller i sin helhet samtliga helägda bolag, 
alternativt att bolagens fastställda styrdokument är inom ramen för kommunens riktlinjer.  
 
Respektive bolag ska redovisa hur fullmäktiges program inom ekonomi-, social hållbarhet-, 
säkerhet-, miljö- och personalområdet hanterats inom bolaget i samband med att bolaget 
redovisar sin måluppfyllelse till kommunfullmäktige.  
 
 
14. Utdelning och koncernbidrag  
 
Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i 
stället sådant bidrag eller utdelning till TIKAB.  
 
Bolagen ska medverka i resultatutjämning för skatteoptimering inom koncernen samt lämna 
årlig utdelning/koncernbidrag till TIKAB. 
 



 

 

Styrelsen för TIKAB beslutar om nivå på koncernbidrag eller utdelning från de 
rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom Tingsryds kommunföretag AB samt beslutar 
om skattemässiga och andra dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen.  
 
Bolagen ska årligen lyfta ärende om resultatdisposition till TIKAB under februari månad, 
efter räkenskapsårets utgång. 
 
TIKAB ska i bolagskoncernen ha en ekonomisk ställning som medger att bolaget långsiktigt 
kan lämna utdelning till ägaren.  
 
15. Årsredovisningens innehåll  
 
Bolagens styrelse och verkställande direktörer ska i eller i anslutning till respektive bolags 
årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa 
hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det 
kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet. 
 
Bolagen ska i årsredovisningen - utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen - redovisa 
utbetalda löner och ersättningar sam andra anställningsförmåner och pensionsförmåner så att 
omfattningen klart framgår för vardera av ordförande, vice ordförande och VD.  
 
16. Revision  
 
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala 
syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt kommunallagen och 
pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt.  
 
16.1 Förvaltnings- och verksamhetsrevision  
Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd 
förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av 
ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse.  
 
Redogörelsen ska lämnas till bolagets styrelse och kommunfullmäktige.  
 
Kommunens bolag ska årligen, efter fakturering från kommunen, betala för denna 
förvaltningsrevision i enlighet med revisionsplan som godkänts av kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
16.2 Uppföljning  
Utöver uppgifterna i bolagens årsredovisning ska bolagens styrelse och verkställande 
direktören årligen lämna redovisning till fullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om 
hur de anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året.  
 
Denna redovisning utgör del av underlag för lekmannarevisorernas redovisning.  
 
Därutöver ska styrelsen lämna en redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll, i 
enlighet med antaget reglemente för intern kontroll. 


