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KALLELSE
Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

Dag: Torsdagen den 13 juni 2019
Tid: Kl. 09.00 -

Plats: Konferensrum Leja, Lindesbergs kommunhus

Styrelseledamöter
Irja Gustavsson
Linda Svahn

Tommy Kragh
Jonas Kleber

Pär-Ove Lindqvist
Anniette Lindvall
Jari Mehtäläinen

Ordförande

Vice ordförande

Justerare: Jonas Kleber
Adjungerade
Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB

Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB
John Omoomian, ordförande Besök Linde AB

Övriga
Henrik Arenvang, VD

Gunilla Sandgren, ekonomichef

Erik Andreen, ekonomichef Lindesbergsbostäder AB
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Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB, f kdm
Roger Sixtensson, VD FALAB, LIBO, f kdm

Jens Isemo, VD Linde Energi AB, f kdm
Ulla-Britt Norgren, revisor, f kdm

Anna Nilsson/Ellinor Halldan, sekreterare

Välkomna!

Irja Gustavsson
Ordförande
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Dagordning
Allmänna ärenden
1. Godkännande av dagordning
2. Val av justerare

3. Presentation av nya ledamöter och adjungerade i styrelsen för
Linde Stadshus AB
4. Information om bolagskoncernen

5. Ekonomisk uppföljning januari - april 2019
6. Finansiell rapport

7. Inbetalning av skatter och avgifter

8. Ägardialog med kommunfullmäktige

9. Ägardialog med Linde stadshus styrelse och dotterbolagen
_______________________
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1. Godkännande av dagordning

Sida 2 av 10
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2. Val av justerare
Förslag på justerare: Jonas Kleber.

Sida 3 av 10
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3. Presentation av nya ledamöter och adjungerade i styrelsen för Linde
Stadshus AB
Föredragande VD Henrik Arenvang.

Sida 4 av 10
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4. Information om bolagskoncernen
Föredragande VD Henrik Arenvang.
4.1. Handlingar
AKK2016-448-4 Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag.pdf.pdf (inkluderad
nedan)
Ägardirektiv Stadshus KF.pdf (inkluderad nedan)
KS 2018-22-5 Bolagsordning för Linde Stadshus AB.pdf (inkluderad nedan)
Arbetsordning Linde Stadshus AB § 2 2018.pdf (inkluderad nedan)
VD-instruktion fastställd Stadshus § 14 2019.pdf (inkluderad nedan)

Sida 5 av 10
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Riktlinjer för
ägarstyrning av
kommunens bolag

›› Strategi
Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner
1
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Fastställt av: KF
Datum: 2017-03-01
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret
Dokumentet gäller för: Kommunalägda bolag
Dokumentet gäller till och med: TV
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Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
Definitioner
Kommunkoncernen: Hela den kommunala verksamheten, bolag och förvaltningar.
Bolagskoncernen: Samtliga kommunägda bolag där kommunen har mer än 50 % av rösterna.
Dotterbolag: Alla bolag under Linde Stadshus som ingår i bolagskoncernen oavsett nivå och
där kommunen har minst 50 % av rösterna.
Affärsplan: Beskriver bolagets långsiktiga inriktning.
Verksamhetsplan: Detaljerad beskrivning av planerad verksamhet för de kommande ett till
tre åren.
1. Bakgrund
Kommunallagen ställer krav på kommunerna bl.a. när det gäller kontroll och inflytande över
all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i bolagsform. De av kommunen direkt och
indirekt ägda bolagen representerar stora tillgångar och det ställer krav på löpande uppsikt
över bolagens resultat, utveckling och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och
goda förutsättningar för kommunens hela verksamhet, oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.
Detta innebär att kommunen måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför man äger sina bolag och hur man vill att bolagen ska utvecklas. Genom att använda och
utveckla formella styrinstrument, exempelvis riktlinjer för ägarstyrning och ägardirektiv, i
dialog med bolagen ges förutsättningar för en kultur som gör det möjligt att styra bolagen, via
Linde Stadshus AB, i önskad riktning.
2. Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla
kommunkoncernens verksamhet och lägga fast rollfördelningen mellan kommunen som ägare
och bolagen, dels att tydliggöra styrelsernas roller och ansvar i bolagen.
3. Kommunalrättsliga utgångspunkter
Kommunen och de kommunala bolagen utgör en ekonomisk beslutsenhet för vilken kommunfullmäktige har det övergripande ekonomiska och politiska ansvaret. Bolagen är således ett
instrument för kommunen att tillgodose invånarnas behov. Ägarstyrningen över bolagen utgår
därför alltid från fullmäktige.
4. Ägarstyrningens juridiska konstruktion
Ägarstyrningens formella konstruktion regleras i första hand av Aktiebolagslagen, övrig
lagstiftning samt innehållet i bolagsordningen vilken anger grunden för bolagets existens. Av
bolagsordningen framgår bl.a. vad bolaget ska ägna sig åt liksom det kommunala ändamålet
med verksamheten.
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Utöver bolagsordningen tillkommer individuella ägardirektiv som anger riktning, ramar och
mål för det enskilda bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med
ägardirektivet är att ge övergripande strategiska riktlinjer för bolagets ledning. Ägardirektiven
är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. Direktiv som beslutas på bolagsstämma är
juridiskt bindande för bolaget och dess ledning. Ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning
som är antagna av fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnas via ombud till årsstämman
för beslut.
Direktiv som utfärdas av kommunstyrelsen får dock inte vara av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
Kommunfullmäktige ska, genom ägardirektiv till Linde Stadshus AB, ge detta bolag rätt att
utfärda ägardirektiv för dotterbolagen.
5. Kommunfullmäktige och bolagen
Eftersom all ägarstyrning utgår från kommunfullmäktige har direktiv utfärdade av fullmäktige
alltid företräde framför direktiv utfärdade av annan. Av detta följer att fullmäktige också kan
ändra sådana direktiv. Ägardirektiven ska prövas i enlighet med delegation och gällande
reglementen under varje mandatperiod.
Fullmäktige ska hållas väl informerat om bolagens förhållande och utveckling. Det ankommer
på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter och i de avseenden som fullmäktige bestämmer
svara för sådan information. Styrelsen för Linde Stadshus AB ska också på anmodan lämna
fullmäktige information.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ur det kommunala
perspektivet får inte avgöras av bolagen innan de inhämtat fullmäktiges ställningstagande i
frågan. I ägardirektiven ges exempel på ärenden där fullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas.
Råder olika uppfattning i en bolagsstyrelse om fråga är av en sådan art att fullmäktiges
ställningstagande bör inhämtas ska detta ske om minst en tredjedel av styrelsen ledamöter
begär detta.
Strategier, plan/program och liknande dokument som antagits av fullmäktige och där det
framgår att de ska gälla även för bolagen, ska via Linde Stadshus AB anpassas för bolagen
enligt samma förutsättningar som övriga delar av kommunkoncernen.
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagen i tillämpliga delar.
6. Kommunstyrelsen och bolagen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt eller med andra ord förvaltningskontroll över hel- och delägda bolag. Denna förvaltningskontroll är grunden för kommunens
ägarstyrning.
För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är bolagen skyldiga att fortlöpande informera om respektive bolags ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling
genom Linde Stadshus AB.
4

Kallelse Stadshus sid 12/66

7. Moderbolaget
Moderbolaget Linde Stadshus AB avses inte bedriva någon egen verksamhet. Det förutsätts i
stället fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen. Styrningsfunktionen ligger således kvar i kommunen med den fördelning mellan fullmäktige och kommunstyrelsen som framgår av kommunstyrelsen reglemente. Kommunfullmäktige ska och kommunstyrelsen kan därför ålägga Linde Stadshus AB att utfärda direktiv
för dotterbolagen eller att ändra direktiv som Linde Stadshus AB utfärdat.
Linde Stadshus AB ska genom direktiv se till att det får den information rörande
dotterbolagen som kommunstyrelsen bestämmer.
Linde Stadshus AB svarar för att årligen omsätta och revidera av fullmäktige och
kommunstyrelsen antagna mål och målområden till verksamhetsmål för dotterbolagen. Utöver
detta ska Linde Stadshus AB säkerställa att dotterbolagen, grundat på de fastställda
verksamhetsmålen, antar affärsplan och verksamhetsplan.
Planer och budget ska genom Linde Stadshus AB överlämnas till fullmäktige senast under
februari månad innevarande år.
Linde Stadshus AB utfärdar anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut och
årsredovisning för bolagskoncernen.
Bolagskoncernen ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och
legala risker.
Linde Stadshus AB ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och
dotterbolagens verksamhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten
och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs.
Linde Stadshus AB ska säkerställa att koncernen gör regelbundna kvalitetsmätningar.
Dessutom ska kostnadsjämförelser göras med företag av motsvarande slag och storlek.
8. Dotterbolagen
Dotterbolagen ska i sin verksamhet följa de ägardirektiv som har lagts fast vid årsstämman.
9. Delägda bolag
I delägda bolag kan ägarstyrning i egentlig mening bara utövas där kommunen är majoritetsägare eller i samverkan med andra delägare. I övrigt är det en fråga om att kunna utöva inflytande. Kommunens intressen ska främst tillgodoses genom de samarbetsavtal som reglera
verksamheten.
10. Samordnad revision
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åligganden vad avser de
kommunägda bolagen.
Kommunens revision är enligt kommunallagen samordnad med bolagsrevisionen genom de
av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna, vilka ska hämtas ur kretsen av kommunens
revisorer.
5
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Revisionsberättelse för bolagen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska via Linde
Stadshus AB avlämnas till kommunstyrelsen i sådan tid att de kan fogas till revisionsberättelsen över kommunens verksamhet.
Aktiebolagsrättslig tystnadsplikt är avlyft för lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i
förhållande till de förtroendevalda revisorerna i kommunen genom bestämmelser i aktiebolagslagen.
Revisorerna i Lindesbergs kommun ansvarar, enligt delegation från kommunfullmäktige, för
upphandling av auktoriserad revisor för samtliga helägda kommunala bolag. Upphandling ska
ske i samband med upphandling av revisorsbiträde till de förtroendevalda revisorerna i
Lindesbergs kommun.
11. Styrelse
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att tillvarata bolagets och
ägarens intressen samt ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. Styrelsens
branschkompetens, liksom dess kontinuitet, är viktig att beakta och kan säkerställas genom
ordinarie ledamöter eller möjligheten av att adjungera styrelsemedlem-/mar.
Båda könen ska, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal
ledamöter.
Ordförande för Linde Stadshus AB ska vara kommunstyrelsens ordförande. Minst hälften av
ledamöterna i Linde Stadshus AB ska vara representerade i kommunstyrelsen.
För dotterbolagen gäller att minst en ledamot ska vara ledamot av Linde Stadshus AB
styrelse.
Styrelser för dotterbolagen till Fastigheter i Linde AB och Linde Energi AB ska vara
personunion med respektive moderbolag.
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska utgå till
styrelseledamöter och lekmannarevisorer med ersättare.
Bolagsstyrelserna ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen samt i instruktioner
ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen ska vara skriftliga.
Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren.
12. Ombud
Kommunens ombud vid bolagsstämma i Linde Stadshus AB utses av kommunfullmäktige och
förses med vederbörlig fullmakt.
Kommunens ombud i dotterbolag samt underliggande bolag utses av kommunstyrelsen och
förses med vederbörlig fullmakt.
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Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombuden, även för Linde Stadshus AB om
fullmäktige inte utfärdat sådan. Instruktionen får endast avse ställningstaganden där
fullmäktige fattat beslut eller som omfattas av kommunstyrelsens uppdrag eller delegation
enligt styrelsens reglemente.
13. Koncernnytta
Målet för verksamheten i bolagen är att, inom ramen för bolagets bästa, tillgodose intressen
som gagnar kommunkoncernen i dess helhet och därigenom kommuninvånarna.
14. Samverkan och demokrati
Bolagskoncernen ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med
kommunen, näringslivet och övriga intressenter lokalt och regionalt där bolagskoncernen kan
tänkas spela en roll för att uppnå syftet med största möjliga kommunnytta.
Kommunens styrfunktion över Linde Stadshus AB ska i första hand ske genom dialog och
bygga på samförstånd och acceptans.
Bolagskoncernens arbetssätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media
ska vara en naturlig del av verksamheten.
15. Personalpolitik
Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av respektive
styrelse.
Samråd ska ske med kommunstyrelsen innan beslut om nyanställning av VD i Linde Stadshus
AB och med Linde Stadshus AB för VD i respektive dotterbolag. Samrådet omfattar även
anställningsvillkor och ska även ske vid förändrade anställningsvillkor under pågående
anställning.
Vid förändringar av personal- och tjänsteförmåner för anställda inom bolagskoncernen ska
samråd ske inom ledningen för bolagskoncernen.
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Ägardirektiv för Linde
Stadshus AB
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-03-01
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret
Dokumentet gäller för: Linde Stadshus AB
Dokumentet gäller till och med: TV
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Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

Lindesbergs kommun har valt att organisera de kommunala bolagen i en koncern med Linde
Stadshus AB som moderbolag och de olika dotterbolagen organiserade under moderbolaget.
Linde Stadshus AB som moderbolag har tillkommit för att skapa en tydligare roll för
kommunen som ägare av kapitalintensiva företag som utför kommunal verksamhet. Koncernbildningen har också varit förknippad med fördelar av ekonomisk art.
1. Allmänt
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning,
av:
• Bolagsordning
• Ägardirektiv
• Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna
riktlinjer utgör generella ägardirektiv
2. Inriktning av bolagets verksamhet
Bolaget ska enligt bolagsordningen handha och samordna ägarstyrningen mot övriga
koncernbolag samt ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av bolagens ekonomi
och redovisning. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder.
3. Ägardirektiv för dotterbolagen
Bolaget ska utfärda ägardirektiv för dotterbolagen.
4. Ekonomi
Allmänt
Bolaget ska fortlöpande följa upp och sammanställa resultatutveckling, investeringsplaner,
finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden bl.a. de risker som är
förknippade med dotterbolagens verksamheter.
Utdelning m.m.
Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige och
under förutsättning att det finns fritt eget kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.
Bolaget beslutar om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dess bolag kan
lämna samt eventuella ägartillskott som dotterbolagen kan erhålla.
Kommunen beslutar om avgift för kommunalt borgensåtagande.
Finansiella mål
Följande finansiella mål gäller för Stadshuskoncernen:
• Avkastning på eget kapital – ska över tid vara minst 7 %
• Skuldsättningsgraden (S/E) – ska ej överstiga 4
• Utdelning kan max ske med 5 mnkr/år
Bolaget ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå mål på resultat, avkastning på eget
kapital och soliditet för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. Finansiella
mål ska läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen.
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Finansiering
Bolaget ska i samråd med respektive dotterbolag svara för att koncernens lånebehov tillgodoses. Vid upplåning ska samordning ske med kommunen.
Behov av kortfristig upplåning ska i första hand tillgodoses genom utnyttjande av koncernkontot. Finansiell leasing jämställs med upplåning.
5. Kapitalförvaltning
Kommunens finansstrategi ska utgöra grunden för bolagets finanspolicy.
Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto.
6. Underställningsskyldighet
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten
som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg.
1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 §§ att:
- besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
- välja styrelse och minst en lekmannarevisor
- säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av
- större vikt innan bolaget fattar beslut
2. Godkänna bolagsordning och stadgar
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut
4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi
5. Beslut om kommunal borgen
6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag
7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan
Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
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KS 2018/22-5

Bolagsordning för
Linde Stadshus AB
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2018-02-26 KF § 4/2018
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret
Dokumentet gäller för: Linde Stadshus AB
Dokumentet gäller till och med: TV
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BOLAGSORDNING
FÖR
LINDE STADSHUS AB
Org.nr 556814-5345
LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling
§ 1 Firma
Bolagets firma är Linde Stadshus AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ägs i syfte att
- handha och samordna ägarstyrning av övriga koncernbolag
- handha framtagandet av strategiska planer för bolaget och övriga koncernbolag
- ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av övriga koncernbolags ekonomi
och redovisning
- handha och ansvara för information avseende bolagets och övriga koncernbolags verksamheter gentemot Lindesbergs kommun
- vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv kommun och
utgöra ett för kommunen aktivt instrument till stöd för tillväxt och utveckling av
näringslivet och arbetsmarknaden
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de tillgångar som bolaget direkt
eller indirekt äger samt samordna de kommunala bolagens verksamheter.
§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.
§ 6 Aktier
I bolaget ska finnas lägst 15 000 och högst 60 000 aktier.
§ 7 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av
kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det
senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell
suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.
§ 10 Lekmannarevisorer
Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar
en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det
senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Lindesberg, ska ske skriftligen per post till
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokollsjusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot
bolaget:
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella
suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice
ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

Kallelse Stadshus sid 23/66

§ 14 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt
inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 16 Likvidation
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Lindesbergs kommun.
§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Lindesbergs kommun.
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Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

ARBETSORDNING

Fastställd STADSHUS § 2 2018-03-27

Arbetsordning för styrelsen i Linde Stadshus AB

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Linde Stadshus
AB (Stadshus) att tillämpas tillsvidare. För omprövning gäller vad som
sägs nedan under punkt 7. Vad nedan fastställts gäller även i bolaget
ingående dotterbolag, om inte annat beslutats.

1.

Grundläggande förutsättningar

Bolaget, som ägs av Lindesbergs kommun är underordnat kommunen i
den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordning och
ägardirektiv.
Vid fastställande av bolagets ändamål har kommunen lagt fast att
överföring av verksamhet till bolag skett i syfte att effektivisera den och
understrukit att de direktiv som uppställs för bolagets verksamhet är
tillräckligt preciserade för att styrelsearbetet ska kunna följa affärsmässiga
former.

2.

Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets
angelägenheter. Den löpande förvaltningen sköts av verkställande
direktören enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Styrelsen utövar kontroll över hur verkställande direktören har hand om
den löpande förvaltningen.
Styrelsen svarar för bolagets organisation.
Styrelsen ska se till att organisationen av bokföringen och
medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll.

3.

Styrelsens beslutskompetens

Förvaltningsuppgifter, som med hänsyn till omfattningen och arten av
bolagets verksamhet är av osedvanlig eller stor betydelse, utgör
styrelseärenden ABL. Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet
löpande förvaltning enligt samma bestämmelser och är verkställande
direktörens uppgift att ha hand om.
För gränsdragning mellan styrelse och verkställande direktörens
beslutskompetens enligt ovan gäller intill styrelsen beslutat annat vad som
kommit till uttryck i instruktion för verkställande direktören. VD-instruktionen
ska omprövas årligen.

4.

Styrelsens ordförande

Enligt aktiebolagslagen har styrelsens ordförande ålagts följande uppgifter
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och skyldigheter;
A. Se till att styrelsemöte hålls när så behövs.
Möte ska således hållas när ärende som enligt punkt 3 ovan utgör
styrelseärende aktualiseras och inte kan uppskjutas till möte som bestämts
enligt punkt 5 A.
B. Sammankalla möte om styrelseledamot eller verkställande direktören begär
det.
Rätten att få styrelsemöte sammankallat för behandling av särskild fråga bör
endast utnyttjas i akuta situationer. Kan frågan anstå till möte som bestämts
enligt punkt 5 får särskilt möte inte begäras.
C. Se till att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande.
D. Se till att samtliga ledamöter såvitt möjligt ges tillfälle att delta i ärendenas
handläggning.
Styrelseledamot ska få rimlig tid för inläsning och bedömning av
beslutsunderlag.
Styrelsens ordförande har till uppgift att övergripande svara för att
styrelsearbetet såväl i materiell som formell bemärkelse bedrivs i ordnade,
rationella och effektiva former.

5. Styrelsemötet

Styrelsen ska fungera som ett arbetskollektiv. Det är angeläget att bästa tänkbara
förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete etableras, i fråga om möten som
därutöver förekommande arbete.
A. Program för styrelsemöten
Styrelsen ska senast i december månad fastställa preliminärtidpunkt och plats för
det närmast följande årets möten. Fastlagt program fråntar ej styrelseledamot och
verkställande direktör rätten att på begäran få till stånd ytterligare möten.
B. Kallelse
Kallelse ska genom ordförandens försorg lämnas till ledamöterna senast en vecka
före möte. Till kallelse ska fogas dagordning och beslutsunderlag.
Ledamot som ej kan närvara vid möte ska så snart som möjligt underrätta
styrelsens ordförande eller verkställande direktör om detta.
C. Dagordning
Dagordningen ska ha följande rubriker:
a) Val av justerare
b) Godkännande av dagordning
c) Ärenden
D. Beredning och beslutsunderlag
Styrelsens ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören i
samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen ska genomföras så att
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det beslutsunderlag som behövs för ställningstagande kan delges ledamöterna
senast samtidigt med kallelsen.
Av beslutsunderlaget ska framgå de särskilda problem som är förenade med
ärendet, vilka lösningar som står till hands och vilka konsekvenser de olika
lösningarna medför samt formulerat beslutsförslag.
E. Arbetstagarrepresentant i styrelsen
Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelsearbetet på sätt som framgår av mellan
bolaget och de fackliga organisationerna träffat avtal.
G Protokoll
Vid styrelsens möten ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska föras genom
verkställande direktörens försorg.
Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justerare.
Protokollet ska delges styrelsen. Anmärkningarna mot protokollet ska omgående
framföras till verkställande direktören.
Protokollen ska föras i nummerföljd och med löpande paragrafnumrering och
genom verkställande direktörens försorg förvaras brandsäkert och under lås.
H Sekretess
Enligt bolagsordningen för bolaget ska allmänheten ha rätt att ta del av handlingar
hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2
kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.
Oberoende av det föregående ska styrelseledamöterna och verkställande
direktören ej lämna ut uppgifter om risk finns att detta kan skada eller
misskreditera bolaget eller person som är verksam inom det. Lagstöd för detta
finns i ovan nämnda lagrum.
Beslutar styrelsen att information i ärende endast ska lämnas på särskilt sätt
ska detta respekteras. För massmediakontakt svarar styrelsens ordförande
eller VD.

6. Introduktion av nya ledamöter

Styrelseordförande och verkställande direktören svarar för att ny styrelseledamot
introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden.

7. Omprövning

Innehållet i ovanstående regelverk ska omprövas när styrelseledamot så begär.
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Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

VD-INSTRUKTION

Fastställd STADSHUS § 14 2019-04-04
Instruktion för verkställande direktören i Linde Stadshus AB, nedan VD i
Stadshus, nedan bolaget, fastställd av bolagets styrelse den 4 april 2019, § 14.

Bakgrund
VD har enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, att ha hand om bolagets löpande
förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i
Stadshus ska följande generella regler, på grund av ABL:s och styrelsens beslut,
gälla för hans verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda
riktlinjer för del av VD:s verksamhetsområde eller konkret ärende.
VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas inte genom denna
instruktion.
1.

VD har hand om bolagets, inklusive dotterbolags, löpande förvaltning. Häri
ingår att:

a)

leda bolagets verksamhet

b)

verkställa styrelsens beslut

c)

anställa personal efter samråd med ordförande

d)

placera bolagets likvida medel

e)

fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL

f)

sälja utrangerade tillgångar till marknadsmässigt pris

g)

besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extemutbildning

h)

besluta om uppsägning och omplacering av personal

i)

besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part

j)

i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som behövs för den löpande
verksamhetens behöriga gång. Har rätt att teckna avtal om löpande drift intill
500 000 kronor samt att avskriva kundfordringar intill ett belopp om 25 000
kronor

2.

VD ska besluta i förvaltningsfråga som annars åligger styrelsen, om
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget.
Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande.
Styrelsen ska så snart som där är möjligt underrättas om åtgärden.

3.

VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag
och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
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4.

VD ska så snart anledning finns underrätta styrelsen om behov av ändringar i
bolagets organisation och i denna instruktion.

5.

VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden.
Informationen ska lämnas vid styrelsesammanträde.

6.

VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och
föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

7.

VD ska i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast den 10
december upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.

8.

VD ska utöva kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.

9.

VD ska utfärda befattningsbeskrivningar i enlighet med bolagets
organisationsplan.

10. VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till
annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. För beslut som
fattas med stöd av delegation ansvarar VD.
11. VD får inte handlägga fråga om avtal mellan VD och bolaget. Detsamma
gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om personen i frågan har
ett (väsentligt) intresse som kan vara stridande mot bolagets.
12. VD ska närvara vid dotterbolagens årsstämmor.
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5. Ekonomisk uppföljning januari - april 2019
Föredragande ekonomichef Lindesbergsbostäder AB Erik Andreen.
5.1. Handlingar
2019-04 Stadshuskoncernens månadsrapport.pdf (inkluderad nedan)

Sida 6 av 10

Kallelse Stadshus sid 30/66

Kallelse Stadshus sid 31/66

Kallelse Stadshus sid 32/66

Kallelse Stadshus sid 33/66

Kallelse Stadshus sid 34/66

Kallelse Stadshus sid 35/66

Kallelse Stadshus sid 36/66

6. Finansiell rapport
Föredragande ekonomichef Lindesbergsbostäder AB Erik Andreen.
6.1. Handlingar
2019-05-31 Stadshus-koncernen finansiell rapport.pdf (inkluderad nedan)
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7. Inbetalning av skatter och avgifter
Föredragande ekonomichef Lindesbergsbostäder AB Erik Andreen.
7.1. Handlingar
2019-05-31 Stadshus skattekonto.pdf (inkluderad nedan)
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8. Ägardialog med kommunfullmäktige
Föredragande VD Henrik Arenvang

8.1. Handlingar
Ägardialog kommunfullmäktige.pdf (inkluderad nedan)
AKK2016-448-4 Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag.pdf.pdf (inkluderad
nedan)
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Tjänsteskrivelse

1

2019-06-05
Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Linde Stadshus AB

Ägardialog med kommunfullmäktige
Förslag till beslut
VD för Linde Stadshus AB föreslår att de kommunala bolagen
informerar kommunfullmäktige årligen om aktuella frågor och
ärenden. Förslag är återkommande under maj mötena i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
VD för samtliga kommunala bolag i Lindesbergs deltog vid
kommunfullmäktigesammanträdet 20 maj 2019.
Fullmäktigledamöter tackade för informationen.
Motiv till beslut
Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
Eftersom all ägarstyrning utgår från kommunfullmäktige har direktiv
utfärdade av fullmäktige alltid företräde framför direktiv utfärdade av
annan. Av detta följer att fullmäktige också kan ändra sådana direktiv.
Ägardirektiven ska prövas i enlighet med delegation och gällande
reglementen under varje mandatperiod.
Fullmäktige ska hållas väl informerat om bolagens förhållande och
utveckling. Det ankommer på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter
och i de avseenden som fullmäktige bestämmer svara för sådan
information. Styrelsen för Linde Stadshus AB ska också på anmodan
lämna fullmäktige information.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ur
det kommunala perspektivet får inte avgöras av bolagen innan de
inhämtat fullmäktiges ställningstagande i frågan. I ägardirektiven ges
exempel på ärenden där fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Råder olika uppfattning i en bolagsstyrelse om fråga är av en sådan
art att fullmäktiges ställningstagande bör inhämtas ska detta ske om
minst en tredjedel av styrelsen ledamöter begär detta.

2

Strategier, plan/program och liknande dokument som antagits av
fullmäktige och där det framgår att de ska gälla även för bolagen, ska
via Linde Stadshus AB anpassas för bolagen enligt samma
förutsättningar som övriga delar av kommunkoncernen.
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagen i tillämpliga delar.
Henrik Arenvang
VD Linde Stadshus AB

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Kallelse Stadshus sid 57/66

Riktlinjer för
ägarstyrning av
kommunens bolag

›› Strategi
Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner
1
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Fastställt av: KF
Datum: 2017-03-01
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret
Dokumentet gäller för: Kommunalägda bolag
Dokumentet gäller till och med: TV

2
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Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
Definitioner
Kommunkoncernen: Hela den kommunala verksamheten, bolag och förvaltningar.
Bolagskoncernen: Samtliga kommunägda bolag där kommunen har mer än 50 % av rösterna.
Dotterbolag: Alla bolag under Linde Stadshus som ingår i bolagskoncernen oavsett nivå och
där kommunen har minst 50 % av rösterna.
Affärsplan: Beskriver bolagets långsiktiga inriktning.
Verksamhetsplan: Detaljerad beskrivning av planerad verksamhet för de kommande ett till
tre åren.
1. Bakgrund
Kommunallagen ställer krav på kommunerna bl.a. när det gäller kontroll och inflytande över
all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i bolagsform. De av kommunen direkt och
indirekt ägda bolagen representerar stora tillgångar och det ställer krav på löpande uppsikt
över bolagens resultat, utveckling och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och
goda förutsättningar för kommunens hela verksamhet, oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.
Detta innebär att kommunen måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför man äger sina bolag och hur man vill att bolagen ska utvecklas. Genom att använda och
utveckla formella styrinstrument, exempelvis riktlinjer för ägarstyrning och ägardirektiv, i
dialog med bolagen ges förutsättningar för en kultur som gör det möjligt att styra bolagen, via
Linde Stadshus AB, i önskad riktning.
2. Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla
kommunkoncernens verksamhet och lägga fast rollfördelningen mellan kommunen som ägare
och bolagen, dels att tydliggöra styrelsernas roller och ansvar i bolagen.
3. Kommunalrättsliga utgångspunkter
Kommunen och de kommunala bolagen utgör en ekonomisk beslutsenhet för vilken kommunfullmäktige har det övergripande ekonomiska och politiska ansvaret. Bolagen är således ett
instrument för kommunen att tillgodose invånarnas behov. Ägarstyrningen över bolagen utgår
därför alltid från fullmäktige.
4. Ägarstyrningens juridiska konstruktion
Ägarstyrningens formella konstruktion regleras i första hand av Aktiebolagslagen, övrig
lagstiftning samt innehållet i bolagsordningen vilken anger grunden för bolagets existens. Av
bolagsordningen framgår bl.a. vad bolaget ska ägna sig åt liksom det kommunala ändamålet
med verksamheten.
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Utöver bolagsordningen tillkommer individuella ägardirektiv som anger riktning, ramar och
mål för det enskilda bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med
ägardirektivet är att ge övergripande strategiska riktlinjer för bolagets ledning. Ägardirektiven
är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. Direktiv som beslutas på bolagsstämma är
juridiskt bindande för bolaget och dess ledning. Ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning
som är antagna av fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnas via ombud till årsstämman
för beslut.
Direktiv som utfärdas av kommunstyrelsen får dock inte vara av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
Kommunfullmäktige ska, genom ägardirektiv till Linde Stadshus AB, ge detta bolag rätt att
utfärda ägardirektiv för dotterbolagen.
5. Kommunfullmäktige och bolagen
Eftersom all ägarstyrning utgår från kommunfullmäktige har direktiv utfärdade av fullmäktige
alltid företräde framför direktiv utfärdade av annan. Av detta följer att fullmäktige också kan
ändra sådana direktiv. Ägardirektiven ska prövas i enlighet med delegation och gällande
reglementen under varje mandatperiod.
Fullmäktige ska hållas väl informerat om bolagens förhållande och utveckling. Det ankommer
på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter och i de avseenden som fullmäktige bestämmer
svara för sådan information. Styrelsen för Linde Stadshus AB ska också på anmodan lämna
fullmäktige information.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ur det kommunala
perspektivet får inte avgöras av bolagen innan de inhämtat fullmäktiges ställningstagande i
frågan. I ägardirektiven ges exempel på ärenden där fullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas.
Råder olika uppfattning i en bolagsstyrelse om fråga är av en sådan art att fullmäktiges
ställningstagande bör inhämtas ska detta ske om minst en tredjedel av styrelsen ledamöter
begär detta.
Strategier, plan/program och liknande dokument som antagits av fullmäktige och där det
framgår att de ska gälla även för bolagen, ska via Linde Stadshus AB anpassas för bolagen
enligt samma förutsättningar som övriga delar av kommunkoncernen.
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagen i tillämpliga delar.
6. Kommunstyrelsen och bolagen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt eller med andra ord förvaltningskontroll över hel- och delägda bolag. Denna förvaltningskontroll är grunden för kommunens
ägarstyrning.
För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är bolagen skyldiga att fortlöpande informera om respektive bolags ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling
genom Linde Stadshus AB.
4
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7. Moderbolaget
Moderbolaget Linde Stadshus AB avses inte bedriva någon egen verksamhet. Det förutsätts i
stället fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen. Styrningsfunktionen ligger således kvar i kommunen med den fördelning mellan fullmäktige och kommunstyrelsen som framgår av kommunstyrelsen reglemente. Kommunfullmäktige ska och kommunstyrelsen kan därför ålägga Linde Stadshus AB att utfärda direktiv
för dotterbolagen eller att ändra direktiv som Linde Stadshus AB utfärdat.
Linde Stadshus AB ska genom direktiv se till att det får den information rörande
dotterbolagen som kommunstyrelsen bestämmer.
Linde Stadshus AB svarar för att årligen omsätta och revidera av fullmäktige och
kommunstyrelsen antagna mål och målområden till verksamhetsmål för dotterbolagen. Utöver
detta ska Linde Stadshus AB säkerställa att dotterbolagen, grundat på de fastställda
verksamhetsmålen, antar affärsplan och verksamhetsplan.
Planer och budget ska genom Linde Stadshus AB överlämnas till fullmäktige senast under
februari månad innevarande år.
Linde Stadshus AB utfärdar anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut och
årsredovisning för bolagskoncernen.
Bolagskoncernen ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och
legala risker.
Linde Stadshus AB ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och
dotterbolagens verksamhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten
och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs.
Linde Stadshus AB ska säkerställa att koncernen gör regelbundna kvalitetsmätningar.
Dessutom ska kostnadsjämförelser göras med företag av motsvarande slag och storlek.
8. Dotterbolagen
Dotterbolagen ska i sin verksamhet följa de ägardirektiv som har lagts fast vid årsstämman.
9. Delägda bolag
I delägda bolag kan ägarstyrning i egentlig mening bara utövas där kommunen är majoritetsägare eller i samverkan med andra delägare. I övrigt är det en fråga om att kunna utöva inflytande. Kommunens intressen ska främst tillgodoses genom de samarbetsavtal som reglera
verksamheten.
10. Samordnad revision
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åligganden vad avser de
kommunägda bolagen.
Kommunens revision är enligt kommunallagen samordnad med bolagsrevisionen genom de
av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna, vilka ska hämtas ur kretsen av kommunens
revisorer.
5
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Revisionsberättelse för bolagen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska via Linde
Stadshus AB avlämnas till kommunstyrelsen i sådan tid att de kan fogas till revisionsberättelsen över kommunens verksamhet.
Aktiebolagsrättslig tystnadsplikt är avlyft för lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i
förhållande till de förtroendevalda revisorerna i kommunen genom bestämmelser i aktiebolagslagen.
Revisorerna i Lindesbergs kommun ansvarar, enligt delegation från kommunfullmäktige, för
upphandling av auktoriserad revisor för samtliga helägda kommunala bolag. Upphandling ska
ske i samband med upphandling av revisorsbiträde till de förtroendevalda revisorerna i
Lindesbergs kommun.
11. Styrelse
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att tillvarata bolagets och
ägarens intressen samt ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. Styrelsens
branschkompetens, liksom dess kontinuitet, är viktig att beakta och kan säkerställas genom
ordinarie ledamöter eller möjligheten av att adjungera styrelsemedlem-/mar.
Båda könen ska, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal
ledamöter.
Ordförande för Linde Stadshus AB ska vara kommunstyrelsens ordförande. Minst hälften av
ledamöterna i Linde Stadshus AB ska vara representerade i kommunstyrelsen.
För dotterbolagen gäller att minst en ledamot ska vara ledamot av Linde Stadshus AB
styrelse.
Styrelser för dotterbolagen till Fastigheter i Linde AB och Linde Energi AB ska vara
personunion med respektive moderbolag.
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska utgå till
styrelseledamöter och lekmannarevisorer med ersättare.
Bolagsstyrelserna ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen samt i instruktioner
ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen ska vara skriftliga.
Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren.
12. Ombud
Kommunens ombud vid bolagsstämma i Linde Stadshus AB utses av kommunfullmäktige och
förses med vederbörlig fullmakt.
Kommunens ombud i dotterbolag samt underliggande bolag utses av kommunstyrelsen och
förses med vederbörlig fullmakt.

6
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Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombuden, även för Linde Stadshus AB om
fullmäktige inte utfärdat sådan. Instruktionen får endast avse ställningstaganden där
fullmäktige fattat beslut eller som omfattas av kommunstyrelsens uppdrag eller delegation
enligt styrelsens reglemente.
13. Koncernnytta
Målet för verksamheten i bolagen är att, inom ramen för bolagets bästa, tillgodose intressen
som gagnar kommunkoncernen i dess helhet och därigenom kommuninvånarna.
14. Samverkan och demokrati
Bolagskoncernen ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med
kommunen, näringslivet och övriga intressenter lokalt och regionalt där bolagskoncernen kan
tänkas spela en roll för att uppnå syftet med största möjliga kommunnytta.
Kommunens styrfunktion över Linde Stadshus AB ska i första hand ske genom dialog och
bygga på samförstånd och acceptans.
Bolagskoncernens arbetssätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media
ska vara en naturlig del av verksamheten.
15. Personalpolitik
Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av respektive
styrelse.
Samråd ska ske med kommunstyrelsen innan beslut om nyanställning av VD i Linde Stadshus
AB och med Linde Stadshus AB för VD i respektive dotterbolag. Samrådet omfattar även
anställningsvillkor och ska även ske vid förändrade anställningsvillkor under pågående
anställning.
Vid förändringar av personal- och tjänsteförmåner för anställda inom bolagskoncernen ska
samråd ske inom ledningen för bolagskoncernen.

7
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9. Ägardialog med Linde Stadshus styrelse och dotterbolagen
Föredragande VD Henrik Arenvang.
9.1. Handlingar
Ägardialog stadshus.pdf (inkluderad nedan)
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Tjänsteskrivelse
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2019-06-05
Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Linde Stadshus AB

Ägardialog med Linde Stadshus styrelse och
dotterbolagen
Förslag till beslut
VD för Linde Stadshus AB föreslår att en ägardialog med ska ske årligen
mellan moderbolaget och dotterbolagen.
VD för Linde Stadshus AB får i uppdrag att ta fram ett program för
ägardialog och presentera detta för styrelsen till nästa
styrelsesammanträde ( 10 oktober 2019)
Ärendebeskrivning
VD för Linde Stadshus föreslår att en ägardialog mellan moderbolaget
och dotterbolagen. Ägardirektiv och verksamhetsplaner ska diskuteras
vid ägardialogen. Till ägardialogen kallas VD, ekonomichef i samtliga
kommunens bolag, kommunens ekonomichef och styrelsen för Linde
Stadshus. Ägardialogen ska ske årligen i oktober – november och ligga
till grund för budget och verksamhetsplaner för kommande
verksamhetsår.
Motiv till beslut
Kommunstyrelsen och bolagen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt eller med
andra ord förvaltningskontroll över hel- och delägda bolag. Denna
förvaltningskontroll är grunden för kommunens ägarstyrning.
För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är
bolagen skyldiga att fortlöpande informera om respektive bolags
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling genom Linde
Stadshus AB.
Moderbolaget
Moderbolaget Linde Stadshus AB avses inte bedriva någon egen
verksamhet. Det förutsätts i stället fungera som fullmäktiges och
kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen.
Styrningsfunktionen ligger således kvar i kommunen med den

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Kallelse Stadshus sid 66/66

fördelning mellan fullmäktige och kommunstyrelsen som framgår av
kommunstyrelsen reglemente.

2

Kommunfullmäktige ska och kommunstyrelsen kan därför ålägga Linde
Stadshus AB att utfärda direktiv för dotterbolagen eller att ändra
direktiv som Linde Stadshus AB utfärdat.
Linde Stadshus AB ska genom direktiv se till att det får den information
rörande dotterbolagen som kommunstyrelsen bestämmer.
Linde Stadshus AB svarar för att årligen omsätta och revidera av
fullmäktige och kommunstyrelsen antagna mål och målområden till
verksamhetsmål för dotterbolagen.
Utöver detta ska Linde Stadshus AB säkerställa att dotterbolagen,
grundat på de fastställda verksamhetsmålen, antar affärsplan och
verksamhetsplan.
Planer och budget ska genom Linde Stadshus AB överlämnas till
fullmäktige senast under februari månad innevarande år.
Linde Stadshus AB utfärdar anvisningar för ekonomisk uppföljning,
bokslut och årsredovisning för bolagskoncernen.
Bolagskoncernen ska regelbundet göra analyser avseende bl.a.
finansiella, operativa och legala risker.
Linde Stadshus AB ska fortlöpande undersöka möjligheterna att
effektivisera sin egen och dotterbolagens verksamhet. Detta omfattar
också att utvärdera omfattningen av verksamheten och vid behov
föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs.
Linde Stadshus AB ska säkerställa att koncernen gör regelbundna
kvalitetsmätningar. Dessutom ska kostnadsjämförelser göras med
företag av motsvarande slag och storlek.

Henrik Arenvang
VD Linde Stadshus AB
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