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Ägarpolicy – Regler för den verksamhet som bedrivs av
Mariestads kommun i bolag eller annan företagsform
Kommunfullmäktiges beslut § 59/98

1§

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag.
All kommunens ledningsfunktion för kommunens företag utgår från fullmäktige.
Den uppgiften kan komma till uttryck i ägardirektiv, särskilda beslut eller via
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens befogenheter och begränsningarna i dessa
framgår av reglementet för kommunstyrelsen.
2§

Kommunstyrelsen har koncernledningsansvar för företagen i de avseenden och
med de begränsningar som framgår av kommunstyrelsens reglemente.
Det åligger kommunstyrelsen att fortlöpande utöva tillsyn över kommunens
företag. Kommunstyrelsen har rätt till all den information från företagen som
kommunstyrelsen anser att den behöver för att kunna fullgöra sina åligganden.
Sekretessfrågorna måste därvid uppmärksammas.
Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen av all kommunens verksamhet.
3§

Målsättningen för all verksamhet inom Mariestads kommun är att tillgodose
intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Att maximera koncernnyttan
ska med andra ord gå före särintressen.
4§

Kommunens ledning av företagen ska i första hand grundas på samförstånd.
För relationen mellan kommunen och företagen gäller i övrigt följande:
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Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utfärdar fullmakt för ombudet.



Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet. Instruktionen får
endast omfatta ställningstaganden som ingår i kommunstyrelsens uppdrag
och delegation enligt reglementet för kommunstyrelsen.



Kommunfullmäktige beslutar i fråga om suppleanter i bolagens styrelser
ska ha närvarorätt och om de i så fall också ska ha rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.



Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt till
de revisorer och suppleanter som utses av fullmäktige.

5§

Kommunens revisorer ska särskilt granska hur kommunstyrelsen fullgör sina
uppgifter i förhållande till kommunens företag.
Kommunens revision, med förtroendevalda revisorer, ska enligt särskilt beslut
vara samordnad med motsvarande revision i företagen.
6§

De direktiv som gäller för kommunens företag syftar till att utgöra tillräckligt
underlag för att företagens förvaltning ska kunna ges en affärsmässig inriktning
inom rådande kommunalrättsliga begränsningar.
7§

Det åligger kommunens företag att i särskilda beslut anta dessa regler och de
övriga beslut som gäller för samordning av den samlade verksamheten i
Mariestads kommun.

