POLICY
–

Företagspolicy för
Solna kommun

POLICY - antas av kommunfullmäktige
En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument
fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och därmed enligt
kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och gäller tills vidare. En policy
talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Policyn
bör inte innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller
metoder.
STRATEGI - antas av kommunstyrelsen
Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen. En strategi ska
ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka
prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en begränsad period, exempelvis under
en mandatperiod och antas av kommunstyrelsen.
RIKTLINJE - antas av kommunstyrelsen
Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer preciseras hur
något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå
de politiska inriktningar och mål som finns i en policy eller strategi och dessa antas av
kommunstyrelsen.
ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef
Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller andra
styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska
beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut i politiska organ utan upprättas efter
behov av varje verksamhet/enhet i samråd med ansvarig förvaltningschef/chef.
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Denna företagspolicy, som antagits av kommunfullmäktige i Solna stad, (2004-03-29 § 20) gäller
för relationen mellan kommunen och dess företag.

1. Kommunfullmäktige och företagen
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Fullmäktige har pga
bestämmelserna i 3 kap 16-18 §§ kommunallagen särskilda åligganden avseende företagen.
All kommunens ledningsfunktion över företagen utgår från kommunfullmäktige antingen genom
direkta direktiv eller över det förvaltningsuppdrag med delegation kommunstyrelsen erhållit och
som återfinns i kommunstyrelsereglemente och delegationsordning.
Direktiv återfinns i bolagsordningar, förbundsordningar, stadgar och som särskilt utfärdade ägar-,
medlems eller huvudmannadirektiv.

2. Kommunstyrelsen och företagen
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § kommunallagen och kommunstyrelsereglementet utöva
fortlöpande uppsikt över kommunens företag.
Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från företagen kommunstyrelsen anser
erforderlig för att fullgöra detta åliggande. Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas.
Kommunstyrelsen utövar dessutom den styrning över företagen som framgår av kommunstyrelsereglementet.

3. 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 någon i
kretsen av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisor i företagen vid sidan av
yrkesrevisorn. Kommunen avlyfter genom bolagsstämmobeslut lekmannarevisorernas civilrättsliga
tystnadsplikt gentemot kommunrevisionen så långt kommunen förfogar över denna. För uppgifter
vilka det råder sekretess för i bolaget råder det även sekretess hos kommunens revisorer enligt 13 kap 1§
sekretesslagen.
Revisorerna i företagen skall, utöver vad som gäller för revision i respektive organisationsform,
pröva hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet
med verksamheten och uppställda mål/resultat. Utfallet av denna prövning skall årligen
skriftligen redovisas för kommunen.

4. Koncernnyttan
Målsättningen för verksamheten inom Solna stads totala organisation skall vara att tillgodose
intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Alla former av suboptimeringar skall undvikas.
Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamhet ska respekteras.

5. Samförstånd och acceptans
Kommunens styrfunktion över företagen skall i första hand bygga på samförstånd och acceptans.

6. Särskilda frågor
I förhållandet mellan kommunen och företagen skall i övrigt följande gälla;
a) Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunfullmäktige 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.
Instruktionen skall även innehålla direktiv om de beslut som moderbolagets ombud vid bolagsstämma i
dotterbolag ska fatta.
c) Företagens årsredovisningar skall tillsammans med revisionsberättelserna överlämnas till
kommunfullmäktige, så snart de föreligger och senast vid den tidpunkt som staden fastställer.
d) Företagen skall efter begäran från staden då behov föreligger lämna information till stadens förtroendevalda
på sätt närmare bestämts i direktiven för företagen.
e) När val till kommunfullmäktige ägt rum skall styrelsen i företagen utses av fullmäktige att tillträda vid
samma tidpunkt som gäller för de kommunala nämnderna.
f) Företagen skall tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och den information som
erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna upprätta den sammanställda redovisningen enligt
lagen om kommunal redovisning.
g) Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som skall utgå till
styrelseledamöter och suppleanter samt de revisorer och suppleanter som utses av fullmäktige.

7. Affärsmässig inriktning
De direktiv som fastställs i denna företagspolicy, bolagsordningar, stiftelsestadgar, förbundsordningar
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.

8. Företagspolicyn som ägar-, medlems- och huvudmannadirektiv
Denna företagspolicy skall som komplement till de ägar-, medlems och huvudmannadirektiv som
utfärdas fastställas för tillämpning i respektive företag.

