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Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB 

Beslutade av kommunfullmäktige 2013-11-18 § 155, fastställda av bolagsstämman 2014-03-19 § 13. 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-04-07 § 25.  
 
 

Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Tranemo Utvecklings AB är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat 
kommunfullmäktige i Tranemo kommun.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom 

a) bolagsordning, 

b) ägardirektiv, 

c) särskilda direktiv 

d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget. 

Ägardirektiv och särskilda direktiv skall innan de antas av kommunfullmäktige kommuniceras med styrelsen 
för Tranemo Utvecklings AB. 

 

Ändamålet med verksamheten 

Tranemo Utvecklings AB ägs i syfte att utgöra ett aktivt näringspolitiskt instrument för att utveckla och 
bredda näringslivet i Tranemo kommun. 

Bolaget skall genom att exploatera, förvärva, bebygga, äga, förvalta, uthyra och försälja fastigheter och 
tomträtter för näringsverksamhet  

 underlätta för nya eller inflyttade företag att etablera sig, 

 underlätta för befintliga företag att utvecklas och expandera inom kommunen, 

 bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan,. 

 vid nybyggnation verka för en halvering av energianvändningen i relation till 2009 års krav i Boverkets 
byggregler.  

 ha som mål att halvera energianvändningen fram till 2050 i förhållande till användningen 2006 och då 
vara oberoende av fossila bränslen 

Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas och därmed bidra till att 
utveckla Tranemo kommun som en attraktiv kommun för boende och företagande 

 

Ekonomi/finansiering 

Krav på direktavkastning 

Bolaget skall över tid generera en avkastning om nio procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med 
avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive ränte- och 
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden. 
 

Soliditet 

Tranemo Utvecklings AB skall arbeta långsiktigt för konsolidering för att minskall kommunens risktagande 
samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar.  

Bolaget skall arbeta för att stärka sin soliditet 
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Utdelning 

Tranemo Utvecklings AB skall, i den mån resultatet medger, lämna utdelning till Tranemo kommun. 
 

Kapitalförvaltning  

Kommunens finanspolicy gäller även för de kommunala bolagen.  
 

Upplåning 

Bolagets behov av upplåning för finansiering av bolagets investeringar skall tillgodoses via Tranemo 
kommun. Ränta och övriga villkor skall vid sådan upplåning vara desamma som kommunen vid tiden för 
upplåningen kan erhålla vid extern finansiering. 

Bolaget skall betala en finansieringsavgift motsvarande 0,6 % på låneskulden. Kreditbeloppet per den 1/1 
respektive år ligger till grund för det årets finansieringsavgift. 

 

Samordning 

Bolagets verksamhet skall utgå från kommunens vision, övergripande mål och strategisk plan enligt bilaga. 

Bolagets verksamhet skall aktivt samordnas och samverka med övriga bolag i koncernen samt med den 
verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiskall planering av verksamhetslokaler samt har uppdraget 
att samordna och effektivisera lokalanvändningen i kommunen. Bolaget skall medverka i detta arbete. 

Därvid kan det enskilda bolagets intressen komma att avvägas gentemot koncernens intressen. 

 

Uppföljning av verksamheten  

Bolaget skall följa Tranemo kommuns direktiv och riktlinjer för ekonomi- 
styrning och verksamhetsuppföljning. 

 
Detta innebär att bolaget skall lämna underlag för delårsrapporter och årsredovisning till Tranemo kommuns 

ekonomiavdelning i den utsträckning och inom den tidsram som ekonomiavdelningen föreskriver. Detta 
material skall innehålla resultat- och balansräkningar för aktuell period samt prognostiserade diton för 
det aktuella helåret.  

 
Protokollsutdrag i ärenden intressanta för ägaren, inklusive löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
enligt bolagsstyrelsens direktiv, och bolagsstämma samt definitiv årsredovisning jämte revisionsrapport skall 
också utan dröjsmål tillsändas Tranemo kommun. 

 

Underställningsskyldighet  

Enligt bolagsordningen skall bolaget tillse att kommunfullmäktige i Tranemo kommun får ta ställning innan 

beslut fattas som är av större vikt i verksamheten. 

Härmed avses bl a: 

-  investeringsbeslut av större omfattning  

-   avyttra betydande del av verksamheten  

-   bilda eller köpa bolag 

-   köpa aktier i andra bolag 

-   planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

-   ändring av aktiekapital  

-   övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
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Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige 

skall samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

 

Personalpolitik och lönepolitik 

För ersättningar till bolagets förtroendevalda skall av kommunfullmäktige fastställt ersättningsreglemente 
tillämpas. 

 

Gemensamma aktiviteter 
Utifrån grundsynen att kommunen och de kommunala bolagen utgör en kommunal enhet skall bolaget vid 
behov delta i gemensamma aktiviteter med kommunen. Dessa aktiviteter kan avse utbildning, samordnad 
administrativ och teknisk utveckling, personalutveckling, marknadsföring osv. 

 
Information 
Bolagets ordförande och dess verkställande direktör skall fortlöpande hålla kommunstyrelsens arbetsutskott 
och kommunchefen informerade om bolagets verksamhet och planer för framtiden. 
 

Extraordinär händelse och höjd beredskap  

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela 

eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till 

den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar skall denna möjlighet till övertagande 

också gälla de kommunala bolagen.   

Tranemo Utvecklings AB ingår i kommunens krisledningsorganisation 

 

Ersättares inträde 

Ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas. 
Ersättare äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. 
Ersättare skall alltid underrättas om styrelsesammanträde. 

Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 

 

Förvaltningsberättelsens innehåll 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende kräver, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 
 

VD och VD instruktion 
VD för bolaget utses av Tranemo kommun i samråd med bolagets ordförande och vice ordförande. Bolagets 
styrelse skall skriftligen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av instruktionen skall framgå 
arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och således omfattas av VD:s 
behörighet enligt aktiebolagen.  
 

Övrigt 
Kompletterande direktiv för bolagets verksamhet kan på ägarens vägnar beslutas av kommunstyrelsen. 
 

 

 

Bilaga. Vision, övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun



 

Tranemo kommuns vision 
TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga 

val av bostadsort. 

 

En väl utbyggd service skallpar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön 

omgivning ger livskvalitet. 

 
Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-
2015 

Det övergripande målet för Tranemo kommun är följande: 

 Tranemo kommun har invånare som trivs och blir fler.  

 

Utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.  

I detta dokument presenteras vår strategi för att nå dit, med fokus på vad den kommunala 

organisationen kan bidra med.  

 

 

Den kommunala organisationen skall verka för följande: 

 

 En effektiv verksamhet med hög nivå på kvalitet och service. 

Kommunens befolkningsutveckling påverkas av dess attraktivitet. I konkurrens med 

alla andra kommuner måste valet att bo i Tranemo kommun handla om att vi har en 

kommunal service och verksamhet av högsta kvalitet och ett differentierat näringsliv 

samt en fritids- och kulturverksamhet som ger människor möjlighet att utvecklas. 

 

 Verksamhet för barn och ungdomar i nationell toppklass. 

Framtiden beror på hur väl våra barns och ungdomars uppväxt och utbildning 

fungerar. En viktig faktor när familjer väljer bostadsort är just skola och förskola. Om 

kommunens unga skall delta i utvecklingen av samhället är det viktigt att de känner 

delaktighet och stöd under sin skoltid. 

 

 En stark centralort och ett starkt tätortsområde i Tranemo – Limmared. 

För att skapa en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen – både på 

landsbygden, på småorterna och i centralorten – krävs en så stark centralort att 

väsentliga kommersiella och offentliga verksamheter kan vara etablerade i 

kommunen. 

 

 

 

  



 

Tranemo – en hållbar kommun 
För att nå en hållbar utveckling krävs ett helhetstänkande där ekonomiskall, ekologiskall och 

sociala aspekter vägs samman på ett balanserat sätt. Ekonomisk utveckling, social välfärd 

och sammanhållning skall förenas med god miljö. Varje generations behov skall tillgodoses 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Utvecklingen av kommunen skall 

genomsyras av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Tranemo kommun skall präglas av god ekonomisk hushållning och ett effektivt användande 

av gemensamma resurser. Offentliga och privata verksamheter skall vara konkurrenskraftiga 

och den ekonomiskall tillväxten skall vara god. Kommunen som organisation skall verka för 

att skapa förutsättningar för ett ständigt förbättrat näringslivsklimat samt stödja 

utvecklingskraft och innovativa utvecklingsinsatser. 

 

Social hållbarhet 

Tranemo kommun skall bygga på demokratiskall värderingar. Medborgarna skall känna 

ansvar och delaktighet och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. En hållbar social 

utveckling bygger på en hög sysselsättningsgrad och på väl fungerande och stabila 

välfärdssystem som är öppna för alla medborgare. Medborgarna i Tranemo kommun skall 

ha lika möjligheter. Detta synsätt omfattar samtliga vedertagna diskrimineringsgrunder, 

såsom exempelvis kön och etnicitet.  

 

Ekologisk hållbarhet 

Tranemo kommun skall formas inom ramen för vad miljö och människors hälsa tål. Tranemo 

kommun skall ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De 

miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit skall visa vägen för vår strävan att åstadkomma 

ett ekologiskt hållbart samhälle. De skall också vara grunden när lokala miljömål för 

Tranemo kommun tas fram. 

 

  



 

Strategin för 2012–2015 
Kommunen har identifierat fem strategiskt viktiga och centrala områden inför framtiden:  

 Boende 

 Kommunikationer 

 Lärande 

 Företagsamhet 

 Livskraft. 

Dessa fem områden har sedan brutits ner i ett antal delstrategier. 

 
Boende 
 

När det gäller boende skall Tranemo kommun: 

 

 Planera för en stärkt centralort.  

En fortsatt etablering av bostäder i området Tranemo–Limmared är nödvändig för 

utbudet av service och kommunikationer samt till gagn för hela kommunens 

utveckling. Omsättningen på bostadsmarknaden behöver öka. Attraktiva boenden för 

äldre är en viktig förutsättning. 

 

 Erbjuda boende för alla 

En levande centralort möjliggörs av en mångfald av människor. Boendet och dess 

olika upplåtelseformer kan bidra till att skapa denna mångfald. Arbetet skall ske i 

samverkan mellan kommunen, Tranemobostäder och andra aktörer inom sektorn. 

 

 Möjliggöra miljöboende 

Det naturnära och miljömässiga boendet med alternativa boendeformer är i linje med 

profileringen av Tranemo kommun. Fler miljöalternativ för boende och möjlighet för 

ombyggnad av kommunens nuvarande bostäder skall tas fram. 

 

 Tillhandahålla attraktiva tomter 

Tillgången på attraktiva tomter i kommunen skall tillvaratas och lyftas fram i 

planeringsarbetet. Här ingår de förändrade förutsättningarna som den nya 

vägförbindelsen mellan Viared och Kråkered medför. Byggnationen av nya 

bostadshus skall stimuleras i vid mening vad gäller upplåtelse- och boendeformer. 

 

 Uppmuntra boendet på landsbygden  

En samhällsservice av tillräcklig kvalitet är nödvändig för att främja en positiv 

befolkningsutveckling i alla delar av kommunen. Tranemo kommun skall arbeta för 

att stärka tillgången på kommersiell service, skapa fler alternativ med ambulerande 

kommunal service och underlätta för familjer att bo i alla delar av kommunen. 



 

Kommunikationer 
 

När det gäller kommunikationer skall Tranemo kommun: 

 

 Verka för ett ökat kollektivt resande 

Arbetet skall ta sin utgångspunkt i Västtrafiks målbild för 2025. Kommunen skall 

vara aktiv i sitt påverkansarbete gentemot Västtrafik samt stimulera ett ökat 

kollektivt resande inom kommunen. Den regionala tågtrafikens betydelse skall lyftas 

fram, liksom arbetet med att skapa en attraktiv stationsmiljö i Limmared. Närtrafik 

och andra personstyrda resor skall utvecklas som alternativ.  

 

 Förbättra transportnäten 

En upprustning av vägnätet är nödvändig, och kommunen skall vara drivande i 

samarbetet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Godstransporter på 

järnväg skall uppmuntras och möjliggöras i större omfattning genom en upprustning 

av kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås. I det här sammanhanget är 

etableringen av en godsterminal viktig. Fler och bättre möjligheter att använda 

alternativa färdmedel, i kombination med kollektivt resande, tillför flera viktiga 

dimensioner vad gäller ökad trivsel och välmående hos medborgarna. 

 

 Erbjuda infrastruktur av hög kapacitet för IT-kommunikation 

Möjligheten till bredbandsuppkoppling av hög kapacitet allt mer avgörande för 

verksamheters förutsättningar att nå framgång. Kommunen skall i samverkan med 

Västra Götalandsregionen med flera medverka till att företag och privatpersoner i 

alla delar av kommunen har tillgång till bredband av hög standard.  

 

 Stimulera användandet av hållbara drivmedel 

Genom en intern omställning av kommunens fordon mot miljömässiga drivmedel 

blir kommunen en viktig medskapare och föregångare i utvecklingen. Möjligheten att 

producera och tanka miljövänliga alternativ i kommunen skall tillgodoses. 

 

 

 

  



 

Lärande 
 

När det gäller lärande skall Tranemo kommun: 

 

 Ge skolan rätt förutsättningar 

Tranemo står inför viktiga utmaningar när det gäller möjligheten att erbjuda en 

skolgång av hög kvalitet. Vikande elevunderlag samt förändrad lagstiftning ställer 

nya organisatoriska och strukturella krav. Detta område skall prioriteras.  

 

 Verka för bättre resultat i skolan 

Kommunens framtid är avhängig barns och ungdomars situation, där framgångar 

inom skolan kan ses som den viktigaste faktorn. Ambitionen skall vara hög när det 

gäller elevens behov, pedagogisk utveckling, kvalitet och positiva lärmiljöer. Det 

entreprenöriella lärandet och kreativa skapandet skall lyftas fram.  

 

 Öka flexibiliteten i förskolan 

Förskolan skall kännetecknas av god förmåga att anpassa utbudet till strukturen för 

arbetslivet i kommunen, till exempel vad gäller arbetstiderna bland berörda 

föräldrar. 

 

 Samverka för livslångt lärande 

God samverkan med omgivande högskolor och universitet, bland annat via 

lärcentrum, skallpar tillgång till högre utbildning för kommunens invånare. Det 

behövs även en ökad profilering av gymnasieskolan inom ramen för samarbetet i 

Sjuhärad. Kommunens företag samt förenings- och kulturliv är viktiga partners i 

detta arbete.  

 

 

 

  



 

Företagsamhet 
 

När det gäller företagsamhet skall Tranemo kommun: 

 

 Stimulera och uppmuntra entreprenörskap 

Entreprenörskapet, såväl det ideella som det kommersiella, är skallparkraften för 

samhällsutvecklingen, och detta skall tas tillvara genom lyhördhet och pålitlig 

beslutshantering i kommunens verksamheter. Goda förutsättningar i form av lokaler 

och IT-infrastruktur är avgörande för företagsetableringar och utveckling. Arbetet 

skall ske i aktiv samverkan med aktörer inom Kommunalförbundet Sjuhärad, för 

bästa råd och stöd till nya verksamheter. 

 

 Verka för differentiering 

Nya affärsområden som utvecklar kommunens näringsliv skall uppmuntras utifrån 

olika affärsidéer och drivkrafter, för företagsklimat med mångfald. 

 

 Samverka för attraktiva och hållbara förutsättningar 

Företagsamheten i kommunen ges goda möjligheter genom bra planering för 

attraktiva och byggklara tomter. Kommunen skall vara drivande i samverkan med 

näringslivet kring energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Kommunen 

skall föregå med gott exempel genom hållbar upphandling. 

 

 Öka nyföretagandet 

Tranemo kommun präglas i dag av ett livskraftigt näringsliv men antalet nystartade 

företag behöver bli fler. Via gymnasiet skall speciella satsningar göras för att utveckla 

och stödja företagsamhet av olika karaktär bland grupper som är mindre 

representerade. Detta skall också arbetas för i kommunens näringslivsstöd. 

 

 Utveckla besöksnäringen 

Besöksnäringen är ett område med stor potential. Kommunen skall ta tillvara och 

utveckla kulturarven samt utveckla samverkan med omkringliggande kommuner. 

Samverkan mellan olika enskilda företag inom besöksnäringen skall uppmuntras, för 

en få till stånd en starkare marknadsföring av kommunen. 

 

 

 

  



 

Livskraft 
 

När det gäller livskraft skall Tranemo kommun: 

 

 Verka för en god hälsa 

En god hälsa skall vara ett genomgående begrepp i kommunens verksamheter vad 

gäller såväl det interna som det externa perspektivet på verksamheten. Medborgarna 

skall ges förutsättningar att bejaka ett positivt livsmönster utifrån miljö, hälsa och 

konsumtion. 

 

 Göra kommunen tillgänglig 

Tranemo kommun skall präglas av god tillgänglighet utifrån ett brett synsätt som 

omfattar språklig, fysisk, psykisk och kulturellt överbryggande anpassning.  

 

 Utveckla former för delaktighet 

Medborgarnas åsikter och kunskaper är en tillgång för kommunen och dessa skall 

aktivt tas tillvara i kommunens olika politiskall beslutsprocesser. Formerna för 

ungdomars möjlighet till deltagande skall uppmärksammas särskilt. 

 

 Bredda föreningslivet 

Det breda utbudet av fritidsaktiviteter skall göra kommunen mer attraktiv och 

utbudet skall präglas av ett inkluderande synsätt där möjligheten till deltagande är 

oberoende av förutsättningar och bakgrund. Ett varierat kultur- och föreningsliv 

vitaliserar demokratin. 

 

 Verka för ett berikande kulturliv 

Genom att samverka med Västra Götalandsregionen och grannkommunerna skall 

möjligheten att ta del av och utöva kultur på hemmaplan öka. Det moderna 

biblioteket skall kännetecknas av kreativa mötesplatser för alla samt av möten mellan 

unga och äldre. Ett nav skall utvecklas som sammanlänkar innovatören/kreatören 

med de resurser och kompetenser som krävs för att omvandla en idé till verklighet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


