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1.  Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Tranemo Forum AB är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och är 

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 och  

d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget. 

Ägardirektiv och särskilda direktiv ska innan de antas av kommunfullmäktige 

kommuniceras med styrelsen för Tranemo Forum AB. 

2.  Bolagets verksamhet och ändamål 

Tranemo Forum AB ägs i syfte att övergripande samordna de kommunala 

bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag 

ägda av Tranemo kommun. Syftet med bolaget är att uppnå ett optimalt 

utnyttjande av kommunens resurser.  

Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och 

andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna som anges i 2 kap och 8 kap 3 

§ c Kommunallagen, såvida inte rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd 

anger undantag. 

3.  Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt. Ledningsfunktionen utövas i 

enlighet med kommunstyrelsen reglemente.  
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Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta 

årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

4. Ekonomi/finansiering  

Kapitalförvaltning 

Kommunens finanspolicy gäller även för de kommunala bolagen. 

Kommunal borgen 

Bolaget har rätt att nyttja kommunal borgen vid tecknande av lån efter 

godkännande av kommunfullmäktige. Kommunen ska årligen i samband med 

budgetprocessen besluta om och i vilken form och omfattning avgift för det 

kommunala borgensåtagandet ska krävas. 

5. Samordning 

Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens vision, strategiska plan och 

övergripande resultatmål. Bolaget är en resurs för hela den kommunala 

koncernen och ska därför samverka med de övriga bolagen i koncernen och med 

förvaltningens verksamheter i frågor och ärenden som bolaget kan spela en roll i. 

Därvid kan det enskilda bolagets intresse komma att avvägas gentemot 

koncernens intresse.  
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6. Uppföljning av verksamheten 

Bolaget ska följa Tranemo kommuns riktlinjer för ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning. Det innebär att bolaget ska lämna underlag för 

delårsrapporter och årsredovisning till Tranemo kommuns ekonomifunktion i 

den utsträckning och inom den tidsram som ekonomifunktionen föreskriver. 

Detta material ska innehålla resultat- och balansräkningar för aktuell period samt 

prognostiserade resultat- och balansräkningar för det aktuella helåret. 

Protokollsutdrag i ärenden som är intressanta för ägaren, inklusive löpande 

ekonomi- och verksamhetsuppföljning enligt bolagsstyrelsens direktiv och 

bolagsstämma, samt definitiv årsredovisning jämte revisionsrapport ska också 

utan dröjsmål tillsändas Tranemo kommun.  

7. Underställningsskyldighet 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tranemo möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

8. Personalpolitik och lönepolitik 

Tranemo kommuns personalpolitik och lönepolicy ska gälla. 

9. Ägardirektiv för dotterbolagen 

Moderbolaget utfärdar ägardirektiven för dotterbolagen med ägardirektivet för 

moderbolaget som grund enligt beslut i kommunfullmäktige. 

10.  Gemensamma aktiviteter 

Utifrån grundsynen att kommunen och de kommunala bolagen utgör en 

kommunal enhet ska bolaget vid behov delta i gemensamma aktiviteter med 

kommunen. Det kan avse aktiviteter som till exempel utbildning, samordnad 

administrativ och teknisk utveckling, personalutveckling eller marknadsföring. 
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11.  Information och ägardialog 

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess 

verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen vid behov.  

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av  

1. Protokoll från bolagsstämman 

2. Protokoll från styrelsesammanträden 

3. Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 

från lekmannarevisorerna 

 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med 

företrädare för kommunen när behov finns eller minst en gång per år 

(ägardialog). 

 

12.  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 ska denna 

möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen.  

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en 

extraordinär händelse deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande 

till behov och resurser.  

13.  Ersättares inträde 

Ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder ska tillämpas. Ersättare 

äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han eller hon ej 

ersätter ledamot. Ersättare ska alltid underrättas om styrelsesammanträde.  
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14.  Förvaltningsberättelsens innehåll 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta 

avseende kräver, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot 

bakgrund av det kommunala syftet med densamma.  

15.  Redovisning till kommunstyrelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i ett separat dokument, som bifogas 

årsredovisningen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 

ramarna med densamma.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorernas granskning. 

16.  Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 

syftet som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de 

kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om 

bolaget brister i de avseenden som omnämnd i första stycket.  

17.  Arkiv 

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen i Tranemo kommun är arkivmyndighet. 

18.  Övrigt 

Kompletterande direktiv för bolaget kan beslutas av kommunfullmäktige. 


