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Antagande av bolagsordning och ägardirektiv för helägda
bolag
Klicka här för att skriva underrubrik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
uppdra kommunens aktierepresentant på bolagsstämma att
1. Anta förslag till Ägardirektiv för helägda bolag.
2. Anta förslag till bolagsordning för Ånge Energi AB.
3. Anta förslag till bolagsordning för Ånge Fastighets- och Industribolag.

Ärendet i korthet
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat behovet att se över Ånge Energi ABs
och Ånge Fastighets och Industribolags ägardirektiv och bolagsordningar. Översynen
grundade sig i en översyn av de fastlagda datum för bland annat koncernredovisningar, då
kommunens arbete nu initieras tidigare än tidigare. Effekten har blivit att de helägda bolagen
och kommunen hamnat i osynk.
Gemensamt ägardirektiv
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ägardirektiven till de helägda bolagen slås samman
till ett dokument, för att effektivisera hanteringen av kommunens ledning och öka
tydligheten. Förslaget till ägardirektiv kan ses som mer än en redaktionell ändring, då
upplägget på stora delar av dokumenten är justerade.
Nedan följer en kort redovisning om vad som föreslås som skiljer sig från rådande
ägardirektiv.
Att bolaget är en del av kommunen lyfts och förtydligas. Även så samarbetet mellan
kommunens ledning och bolagens ledning förtydligas. Bolagens koppling till
kommunfullmäktiges mål och prioriteringar framhävs särskilt. Förslaget innehåller även
språkliga förtydliganden om rapporter och dialog mellan bolagen och kommunstyrelsens
förvaltning. Arkivfrågor förtydligas. Avslutningsvis avser förslaget till ägardirektiv stärka
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kommunens krisorganisation, genom att framhäva hur bolagen ska förhålla sig till ägaren i
händelse av kris eller höjd beredskap.
Utöver ovan angivet innehåller förslaget språkliga genomarbetningar och en annan
ordningsföljd för rubriker.
Det föreslagna dokumentet innehåller två huvudsakliga delar, där den första delen anger de
direktiv som avser alla helägda bolag. Den andra delen ger specifika direktiv till varje bolag.
Förslaget kondenserar olika delar för att minska risken för otydligheter och
Ägardirektivet fastslås av kommunfullmäktige, men beslutas av bolagsstämman. Ägaren
representeras av kommunchef. Efter bolagsstämman hålls ett konstituerande styrelsemöte där
den tillträdande bolagsstyrelsen bekräftar ägardirektivet.
Bolagsordningar
Förslag till bolagsordningar innehåller enbart språkliga justeringar och förtydliganden.
Bolagsordningen antas på samma sätt som ägardirektivet.
Tidigare beslut
Förslaget till ägardirektiv och bolagsordning har diskuterats på Måndagsmöten och skickats
på remiss till bolagens styrelse. Bolagen ställde sig överlag positiva till förslaget.

Ånge Fastighets och Industri AB beslutade 2021-03-05, § 4 att lämna följande yttrande till
kommunstyrelsen gällande Ägardirektiv:
Punkt 2 Bolagsspecifika ägardirektiv 2.1 Ånge Fastighets och Industri AB 2.1.1 Uppdrag,
ändras till: Äga och förvalta bostäder och tillhörande lokaler så att ett för kommunens
invånare väl anpassat utbud finns.
Ånge Fastighets och Industri AB beslutade 2021-03-05, § 5 Ingen erinran i förslaget till
Bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB.
Ånge Energi AB beslutade 2021-03-05, § 4 att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen
gällande Ägardirektiv:
Punkt 2 Bolagsspecifika ägardirektiv 2.2 Ånge Energi AB 2.2.1 Uppdrag. Första meningen i
andra stycket stryks: Bolagets verksamhet ska förverkliga de vid varje tidpunkt gällande
kommunalpolitiska målsättningarna på energiområdet.
Ånge Energi AB beslutade 2021-03-05, § 5 Ingen erinra i förslaget till Bolagsordning för
Ånge Energi AB.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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