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Företagspolicy för Håbo kommun 

Håbo kommuns företagspolicy är ett övergripande regelverk för 
relationen mellan kommunen och dess företag men också för hur 
företagsfrågorna internt hanteras inom kommunen.  
 
Denna företagspolicy gäller för relationer mellan Håbo kommun och 
dess företag. 
 
1. Kommunfullmäktige och företagen 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens 
företag. Fullmäktige har på grund av bestämmelserna i 3 kap 16 – 18 §§ 
kommunallagen särskilda åligganden avseende företagen. Håbo 
kommuns styrfunktion över företagen utgår från kommunfullmäktige 
antingen genom direkta direktiv eller över det förvaltningsuppdrag med 
delegation som kommunstyrelsen erhållit och som återfinns i 
kommunstyrelsen reglemente och delegationsordning. Direktiv återfinns 
i bolagsordningar, stadgar och som särskilt utfärdade ägardirektiv. 
 
2. Kommunstyrelsen och företagen  
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 - 1 b §§ kommunlagen och 
kommunstyrelsereglementet utöva fortlöpande uppsikt över 
kommunens företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den 
information från företagen som kommunstyrelsen anser erforderlig för 
att fullgöra detta åliggande såvida inte hinder möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. Kommunstyrelsen utövar dessutom den 
styrning över företagen som framgår av kommunstyrelsereglementet. 
 
3. Av fullmäktige fastställda policys 
Kommunens företag är i tillämpliga delar bundna av de policys som 
kommunfullmäktige fastställer för den kommunala verksamheten.  
 
4. Samordnad revision  
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina 
åligganden såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision 
skall vidare vara samordnad med företagens. Detta skall tillgå så att två 
av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisorer i respektive 
företag. Kommunen avlyfter genom bolagsstämmobeslut 
lekmannarevisorernas civilrättsliga tystnadsplikt gentemot 
kommunrevisionen så långt kommunen förfogar över denna. Sekretess 
hindrar inte att uppgifter lämnas till kommunens revisorer enligt 10 kap. 
17 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). För uppgifter 
vilka det råder sekretess för i bolaget råder det även sekretess hos 
kommunens revisorer enligt 11 kap. 1 § OSL. 
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5. Koncernnyttan 
Målsättningen för verksamheten inom Håbo kommuns totala 
organisation skall vara att tillgodose intressen som gagnar 
organisationen i dess helhet. Kommunstyrelsens uppdrag att samordna 
kommunens och företagens verksamhet skall respekteras. 
 
6. Samförstånd och acceptans 
Kommunens styrfunktion över företagen skall i första hand bygga på 
samförstånd och acceptans och genomföras genom samrådsmöten med 
respektive bolagsledning. 
 
7. Öppenhet och transparens 
De kommunala företagen skall så långt det är möjligt efterstäva 
öppenhet och transparens i verksamheten för att möjliggöra största 
möjliga insyn för medborgarna. 
 
8. Arkiv 
De kommunala företagen skall i sin verksamhet tillämpa kommunens 
arkivreglemente. 
 
9. Särskilda frågor 
I förhållandet mellan kommunen och företagen skall i övrigt följande 
gälla: 
 
a) Kommunens ombud vid bolagsstämma i kommunalt hel- eller 

delägt bolag utses av kommunstyrelsen och förses med vederbörlig 
fullmakt. 

 
b) Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet om inte 

fullmäktige utfärdar sådan. Instruktionen får endast avse 
ställningstaganden i ärenden varom fullmäktige fattat beslut eller 
som omfattas av kommunstyrelsens uppdrag/delegation enligt 
kommunstyrelsereglementet. 

 
c) Företagens årsredovisningar skall tillsammans med 

revisionsberättelserna överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen så snart de föreligger. 

 
d) Kommunstyrelsen skall årligen sedan årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts 
kommunfullmäktige och i god tid innan bolagsstämma hålls 
anordna informationssammanträde för ledamöterna och ersättarna i 
fullmäktige. 

 
e) Företagen skall tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och 

den information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna 
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upprätta den sammanställda redovisningen enligt lagen om 
kommunal redovisning.  

 
f) Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra 

ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter 
samt lekmannarevisorer. 

 
10. Affärsmässig inriktning 
De direktiv som fastställs i denna företagspolicy, bolagsordningar, och 
särskilda direktiv syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att 
företagens förvaltning skall kunna ges en affärsmässig inriktning inom 
ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar. 
 
11. Företagspolicyn som ägardirektiv 
Denna företagspolicy skall som komplement till de ägardirektiv som 
utfärdas fastställas för tillämpning i respektive företag. 
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