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ÄGARDIREKTIV
för verksamheten i Gatersbyn 120 Fastighets AB, nedan kallat bolaget, antagna av
kommunfullmäktige i Färgelanda konmrnn, nedan kallat kommunen, den 15/4 2015, KF 41§ .
l.
Bolaget som organ för förvaltning av kommunala fastigheter
Bolaget är helägt av Färgelanda kommun. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen
med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen och till övriga koncernbolag genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) den vid var tid av Färgelanda kommuns i översiktsplaneringen fastställda
samhällsbyggnadsstrategin
d) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Kommunens direktivrätt
2.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunen
utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag eller författning.
3.
Kommunens samhällsbyggnadsstrategi
Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande
samhällsbyggnadsstrategin som fastställts i gällande översiktsplan för kommunen.
4.
Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar
kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen
samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet.
Bolaget skall löpande ge kommunstyrelsen den information och sända dem de handlingar som
de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning,
ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för Färgelanda kommun. Informationen
skall lämnas genom att bolaget löpande sänder kommunstyrelsen handlingar och lämnar
information. Karaktären och omfattningen av den fo11löpande informationen skall fastställas
efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
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