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Gemensamt agardirektiv for samtliga kommunagda bolag i

koncernen J6nk6pings Radhus AB

For de bolag som ingar 1 Jonképings Radhus AB-koncernen (nedan benamnd koncernen) galler
fdljande gemensamma agardirektiv. For varje bolag finns dessutom ett ’Sarskilt agardirektiv’” som
innehaller untka direktiv f6r respektive bolag samt eventuella preciseringar av sadant som star 1

detta gemensamma dokument. Avsikten ar att det gemensamma dgardirektivet ska galla éver tid
medan de sirskilda agardirektrven uppdateras oftare Det gemensamma dgardirektivet ar faststallt
av kommunfullmaktige 2020-02-20 § 22 och direfter bekraftat pa bolagsstémman.

Det ankommer pa bolagens styrelser och verkstéllande direktérer att folja av Jonkopings Radhus
AB eller av kommunfullmaktige utfardade a4gardirektiv for verksamheten om direktiven inte star 1

strid med tvingande bestémmelser 1 aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller forfattning.

1. Allmant
Jénkopings kommun bedriver en betydande del av sin verksamhet 1 bolagsform, varav merparten
pa en konkurrensutsatt marknad. Jonk6pings kommun har organiserat bolagsverksamheten 1 en
koncern med Jénk6pings Radhus AB som moderbolag.

Bolagen har samma Svergripande syfte som den verksamhet som bedrivs 1 f6rvaltnmgsform, ndém-

ligen att skapa nytta for Jonképings kommun och dess medborgare. Det ar darf6r viktigt att bo-
lagsverksamheten samordnas med kommunens verksamhet sa langt det ar méyligt och lampligt
Harigenom astadkoms ett 4ndamalsenligt och effektivt resursutnyttjande

1.1 Regelverk och begransningar
De kommunala bolagen ska 1 sin verksamhet f6rhalla sig till tva 6vergripande lagar, dels kommu-
nallagen (2017:725) (KL) och dels aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Det innebar att bolagen
har en sammansatt uppgrft dar det ska rada balans mellan allmannytta (nytta for medborgarna) och

affarsmassighet (en strikt féretagsekonomisk lénsamhet). Ovanstaende uppgift skrivs ut 1 respek-
trve bolags bolagsordning och utgér det kommunala andamalet med verksamheten. Bolagen ar in-
strument fér att sk6ta kommunala angelagenheter och begransas av samma kommunalrattsliga
princrper som 6vrig kommunal verksamhet 1 den m4n inget sarskilt ar stadgat 1 lag. Bolagen far
saledes inte bedriva verksamhet eller vidta atgarder som inte ar forenligt med de kommunala prin-
cyperna (se kapitel 3).

F6érutom genom lag och forfattning regleras bolagens verksamhet och bolagens forhallande till
kommunen genom:

e bolagsordning
e gemensamt agardirektrv och sarskilt 4gardirektiv for respektive bolag
e aktieagaravtal med ovriga aktieagare (1 forekommande fall 1 delagda dotterbolag)
e av fullmaktige antagna program, planer, visioner och andra styrdokument som anges 1

agardirektiven.

1.2 Principer fér styrning
Jénkopings kommun ska ha en aktiv styrning och ledning av sina bolag Detta innebar bl a. att 16-

pande utvardera:



e verksamheten och verksamhetsformen
e bolagens strategier och mal
e hur bolagsverksamheten skéts av styrelsen och bolagsledningen

Moderbolaget Jénképings Radhus AB ska ut6va styrning och tillsyn samt uppfoljning av de i kon-
cernen ingdende bolagen. Jénképings Radhus AB ska kontinuerligt avrapportera till kommunsty-
relsen och kommunfullmaktige.

1.3 Agardirektivets syfte
Syftet med A4gardirektiven 4r att det dels ska finnas en tydlighet i forhallandet mellan dotterbolagen
och moderbolaget i koncernen och dels en tydlighet 1 forhallandet mellan moderbolaget, kommun-
styrelsen och kommunfullméktige. Bolagen ska vidare med hydlp av agardirektiven ha ett s4 val
kommunicerat uppdrag som mdjligt sa att respektive bolag pa ett resurseffektivt satt och med god
kvalitet kan forverkliga uppsatta mal.

2. Agarstyrning — ansvarsférdelning
2.1. Agaransvar enligt kommunallagen
I 10 kap. 3-4 §§ KL anges férutsattningarna fr att 6verlamna kommunala angelagenheter till ett
aktiebolag. Bestimmelserna mnebar att den verksamhet som 6verlimnas till bolaget ska falla inom
den kommunala kompetensen. For helagda aktiebolag galler féljande sarskilda krav:

1. Det av kommunfullméktige faststéllda andamalet med verksamheten ska anges i bolags-
ordningen liksom de kommunala befogenheter som utgér ram for den aktuella verksam-
heten (syfte och foremalet for verksamheten).

2. Fullmaktige ska utse samtliga styrelseledamGter och minst en lekmannarevisor.
3. Bolagsordningen ska éven innehalla foreskrift om att fullmaktige far ta stallning innan

sadana beslut 1 verksamheten som ar av principiell beskaffenhet eller annars av stérre vikt
fattas.

4. Bolaget ska ge allmanheten msyn 1 den verksamhet som genom avtal é6verlamnas till pri-
vata utférare.

I de fall kommunen ager bolaget tilisammans med nagon annan (delagda bolag) ska ovan angivna
kray tillampas i en omfattning som ar nmlig med hansyn till 4garf6rhallandet.

2.2. Agarens uppsikt enligt kommunallagen
Bolagen star i sin verksamhet under kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktspiikt enligt 6 kap. 1, 9
och 10 §§ KL. Det mnebar att kommunstyrelsen ska ha fortlépande uppsikt 6ver verksamheten 1

de bolag som kommunen ager helt eller delvis Denna uppsiktsplikt kan mte delegeras. Kommun-
fullmaktige har emellertid uppdragit at Jonképings Radhus AB att operativt utova styrning och till-
syn samt uppfélyning av de bolag som mgar i koncernen. Jénképings Radhus AB ska sedermera

kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmaéktige.

Kommunstyrelsen ska dessutom 1 arliga beslut préva om den verksamhet som bedrtivits av respek-
tive bolag under foregaende kalenderar har utforts inom ramen for de kommunala befogenheterna
och varit forenlig med det av kommunfullmiktige faststallda andam4let med bolagets verksamhet,
se 6 kap. 9 § KL. Om kommunstyrelsen finner att sa inte ar fallet ska den lamna forslag till kom-
munfullméktige om nédvandiga atgarder.



Kommunstyrelsen ska aven syalv vidta nédvandiga atgarder for att sékerstalla att kommunallagens
krav avseende kommundgda bolag ar uppfyllda betraffande bolagen mom Bolagskoncernen.

Underlag for kommunstyrelsens arliga beslut utgors bland annat av en bolagsrapport som respek-
trve bolags VD avlaémnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framga hur bolaget uppfylit det
kommunala andamalet och de kommunala befogenheterna. Slutsatserna utifran rapporten samman-
stalls 1 arsredovisningens férvaltnmgsberittelse, se vidare avsnitt 4.2. Respektive bolags styrelse
ska sedan godkanna rapporten vid ett styrelsem6te dar dven arsredovisningen behandlas.

Respektive bolags rapporter mlamnas nar de behandlats av styrelsen till stadskontoret f6r att daref-
ter sammanstallas till en tyinsteskrivelse med forslag till beslut till kommunstyrelsen. Kommunsty-
relsen fattar sedan ett arligt beslut under may manad, utifran rapporterna och tjinsteskrivelsen

Kommunstyrelsen har ratt att utan hinder av sekretess ta del av bolagens handlingar och raken-

skaper 1 den utstrackning det behévs f6r att kommunstyrelsen ska kunna ut6va sin uppsiktsplikt
éver bolagen Kommunstyrelsen har aven 1 6vrigt ratt att med iakttagande av gallande regler om

offentlighet och sekretess — inspektera bolagen och deras verksamheter.

2.3 Bolagsstammor
Pa bolagsstémman utévas aktiefgarnas lagstadgade inflytande 1 bolaget och stamman 4r darfér ett
forum for kommunen att utéva formell agarstyrning Bolagstémman utg6r saledes bolagets hogsta
beslutande organ.

Utéver vad som anges 1 bolagsordningen om bolagsstaémma ska ocksa f6ljande gilla:

Kommunstyrelsen utser 4garrepresentant till bolagsstémmor 1 Jonképmgs Radhus AB. Styrelsen
for Jonkopings Radhus AB utser agarrepresentant till Gvriga bolags arsstémmor.

Pa arsstamman ska bolagen presentera foljande:

e uppfyllelse av nuvarande andamal och dgardirektiv
e genomgang av affars-/verksamhetsplan
e omvarlds- och branschanalys inklusive konsekvenser fér bolag och agare
e aktuella handelser 1 verksamheten

Bolagen ska ocksa, i god tid, meddela Jonképings Radhus AB sadant som bolagen vill diskutera
vid arsstamman.

Aktieagaravtal (galler for delagda bolag) foreskriver sarskilt méte mellan aktieégarna. Detta ska
ske t.ex infor arsstémma vid f6randrmg av agardirektiv eller annan forandring av vikt Den kom-
munala agaren foretrids av ombud som utses av Jonk6pings Radhus AB.

Bolagsstamma kan antingen genomforas genom fysisk narvaro av 4garens ombud eller per
capsulam, sa kallad pappersstémma. Protokoll upprittas och distribueras till aktiedgare, styrelsere-
presentant, revisorer och lekmannarevisorer.

I anslutning till bolagens arsstammor halls en sa kallad Koncerndag, dar bolagen presenterar sina
verksamheter. Till Koncerndagen inbjuds bl a bolagen, kommunfullmaktige, kommunstyrelse
samt revisorer



2.4 Bolagens styrelser
Tillsaéttande
Styrelseledaméterna 1 respektive bolag ska utses av kommunfullmaktige och anmilas pa bolags-
stémman. I delagda bolag ska kommunen med beaktande av 10 kap. 4 § KL komma 6verens med

6vriga aktieagare om hur styrelseledam6ter ska utses

Uppgifter
Respektive bolags styrelse svarar for bolagets organisation och férvaltningen av bolagets angela-
genheter. Styrelsen har det operativa ansvaret for bolaget och att verksamheten bedrivs 1 enlighet
med vad som har beslutats pa arsstimman. Styrelsen ska se tll att bolagets organisation ar utfor-
mad sa att bokféringen, medelsférvaltningen och bolagets ekonomiska férhallanden i é6vrigt kon-
trolleras pa ett betryggande sat.

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledaméter eller till andra, ska styrelsen
handla med omsorg och fortlépande kontrollera om delegationen kan uppritthallas.

Styrelsen ska:

— ha helhetssyn och koncernperspektiv for uppdraget
— faststalla strategin for bolagets verksamhet uttryckt 1 affarsplan och budget
~— sakerstalla att bolaget ha en effektiv ledning
— fdlja upp och kontrollera bolagets forvaltning
— fortlépande bedéma bolagets ekonomiska situation
— utfarda skriftliga mstruktioner fér ekonomusk rapportering
— tillse att understalla moderbolaget arenden som enligt det gemensamma eller sirskilda

agardirektivet ska hanskjutas kommunfullmaktige for godkénnande eller stéllnmgsta-
gande

— tillse att det finns en tillfredsstallande intern kontroll
— 4rligen lamna en bolagsstyrningsrapport till moderbolaget
— utfarda mstruktion for VD:s arbete
— 4rligen utvardera VD:s arbete
— 4rligen faststalla VD:s lon
— 4rligen utfirda en arbetsordning fdr styrelsens arbete
— 4rligen utvardera styrelsens eget arbete

Ordférandens sarskilda uppgifter
Styrelsens ordfSrande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullg6r sina
skyldigheter.

Styrelsens ordférande ska:

— efter samrad med verkstallande direktéren faststalla forslag till dagordning for styrelse-
sammantradet

— 4rligen genomf6ra medarbetarsamtal med VD och tillse att VD i Jonképings Radhus AB
erhaller en avrapportering fran detta samtal

— 4rligen genomfoéra lénedversyn for VD efter samrad med Jénképings Radhus AB



Kallelse
Pa uppdrag av styrelsens ordfSrande ska ledam6ter kallas till styrelsesammantrade 1 god tid mnan
sammantradet. Kallelse nklusive handlingar och protokoll ska foérutom moderbolaget aven trllstal-
las lekmannarevisorer och vald auktoriserad revisor. Kallelse och ovriga handimgar ska 1 st6rsta

mOjliga utstrackning distribueras digitalt

Arvode
Arvode till styrelse och lekmannarevisorer utgar enligt kommunens arvodesregler.

Arbetstagarrepresentanter
Arbetstagares rat till representation 1 styrelser for aktiebolag ar lagreglerad. Undantag fran lagen
foreligger 1 kommunala aktiebolag dar styrelsens sammansattning ar beroende av politiska styrke-
forhallanden. For att tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn 1 och inflytande pa f6retagets verk-
samhet kan en é6verenskommelse géras med arbetstagarorganisationerna mnebarande att arbetsta-

garrepresentanter utses dar de har ratt att delta och yttra sig pa styrelsesammantradena men inte 1

besluten. Samma sekretess som giiller for styrelsen ska da ocksa gilla for arbetstagarrepresentan-
terna.

2.5 Verkstallande direktor

Tillsaéttande
Bolagets styrelse utser verkstillande direktér. Infor tillsdttande och entledigande av verkstallande
direkt6r ska samrad ske med J6nképmgs Radhus AB:s styrelse. Innan rekryteringsprocessen pa-
bérjas ska samrad ske med Jénkopings Radhus AB:s styrelse om kravprofil samt tyanstens utform-

ning, villkor och lonespann.

Uppgifter
Den verkstillande direktéren ska pa basta satt tillvarata bolagets intresse och folja den VD-1n-
struktion som styrelsen faststéller Det innebar att verkstallande direktor ska verka for att kommu-
nens andamal med verksamheten férverkligas enligt bolagsordning, dgardirektiv och styrelsebe-
slut.

Verkstallande direktér ska:

— skéta den lopande forvaltningen enligt styrelsens nktlyer och anvisningar
— se till att bolagets bokféring och medelsforvaltning skits pa betryggande sitt
— férse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag 1 dv-

rigt som styrelsen behéver for sitt arbete

2.6 Revision
Auktoriserad revisor utsedd av bolagsstémman ska 1 den utstrackning som féler av god revisions-
sed granska rakenskaperna samt styrelsens och VDs férvaltning. Revisom avlémnar en revisions-
berittelse till bolagsstémman.

Lekmannarevisorn i respektive bolag ska utses av kommunfullmaktige och anmilas pa bolags-
stamman. Lekmannarevisorn granskar om bolagets verksamhet skGts pa ett andamalsenligt och
fran ett 1 ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt med tillracklig mtern kontroll. Lekmannarevi-
sorn avlémnar en granskningsrapport till bolagsstamman samt till kommunfullmaktge.



3. Kommunalrattsliga principer
Bolagen bedriver kommunal verksamhet. Fér sadan verksamhet giller bland annat principer enligt
KL sasom lokaliseringsprincipen, likstallighetsprincipen, fGrbud mot nktat stéd till enskild na-

rmgsidkare samt sjalvkostnadsprincipen. Koncernens bolag har ett ansvar att efterleva dessa prin-
ciper om inget annat framgar av lag, vilket ocksa foljer av bolagens bolagsordningar

3.1 Allmanna befogenheter och lokaliseringsprincipen (2 kap § 1 KL)
Bolagets verksamhet ska vara av allmant intresse och ha anknytning till kommunens omrade eller
dess medlemmar. Lokalisermgsprincipen giller inte for verksamheter som undantas enligt 7 kap.
§ 1 ellagen (1997.857).

3.2 Likstallighetsprincipen (2 kap § 3 KL)
Bolagen ska behandla de kunder som ar kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skal
fér annan behandling.

3.3 Férbud mot riktat stéd till enskild naringsidkare (2 kap § 8 KL)
En kommun far allmant framja naringslivet men far mte stédya en enskild narmgsidkare savida det
inte finns synnerliga skal. Ovanstaende giller aven bolagen.

3.4 Sjalvkostnadsprincipen (2 kap § 6 KL)
Bolagen ska vid sin prissattning rakna med samtliga kostnader som vid normal affarsmassig drift
ar motiverade fran f6retagsekonomisk synpunkt. Det innebar att ocksa relevanta interna och kalky-
lerade kostnader ska inga. I syalvkostnaden ska ocksa mga kapitalkostnader samt skélig avkastning
pa eget kaprtal Syalvkostnadsprincipen galler mte for verksamheter som undantas enligt ellagen
eller lagen om allmannyttiga bostadsbolag.

4. Insyn och agardialog
4.1 Information till allmanheten
Koncernens bolag ska skapa lampliga forhallanden for aterkommande dialog med allmanheten uti-
fran varje bolags forutsattnmgar. Bolagen ska kannetecknas av éppenhet och ett serviceinriktat ar-
betssatt.

4.2 Kommunens insyn i bolagens verksamhet
Bolagen ska halla Jonkopings Radhus AB informerad om sin verksamhet och planerade atgarder
av vikt. Jénkopings Radhus AB ager ratt att ta del av bolagens handlingar och rikenskaper samt i
évrigt mspektera bolagen och deras verksamhet. Detta giiller dock endast 1 den man detta inte mé-
ter hmder pa grund av forfattningsreglerad sekretess.

VD och vice VD 1 Jénk6pmgs Radhus AB ager alltid ratt att narvara med yttranderatt vid bolagen 1

koncernens samtliga styrelsemdten. Nar sidan narvaro sker ska bolagsstyrelserna fatta beslut om

adyungering 1 samband med styrelsemétets Gppnande. VD och vice VD 1 Jénképings Radhus AB
ska pa samma satt som aktuellt bolags styrelseledaméter erhalla kallelse med samtliga handlingar
infér varje styrelsemote.

Bolagen ska till JonkGpmgs Radhus AB oversinda eller publicera f6lyande handlingar:

e _protokoll fran styrelsemoten och bolagsstamma



e arsbudget och eventuell flerarsplan
e affarsplan, ekonomuiska rapporter, delarsrapport och underlag for koncernbokslut

bolagsrapport innehdllande uppfélning av kontrollplikt, dgardirektiv, kommunens hdll-

barhetsprogram och intern styrning och kontroll
® arsredovisning med revisionsberattelse och granskningsrapport

Bolagen ska 1 6vrigt lamna de uppgifter och handlingar som Jénkopings Radhus AB eller kom-
munstyrelsen begar.

Rapportermg om personaluppgifter ska pa anmodan ske till stadskontoret 1 Jénkopings kommun.

Bolagens styrelser ska arligen 1 4rsredovisningen sakerstalla att verksamheten bedrivits och ut-
vecklats mot bakgrund av det 1 bolagsordningen faststallda kommunala éndamalet och de kommu-
nala befogenheterna Styrelsens uttalande ska vara sa utformat att det kan laggas till grund fér
kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap 9 § KL, se vidare avsnitt 2.2. Ocksé lekmannarevisor ska
kunna uppratta granskningsrapport mot bakgrund av konkreta uppgifter 1 arsredovisningen

4.3 Verksamhet som genom avtal 6verlamnas fran bolagen till privata
utforare
For det fall verksamhet genom avtal éverlats fran nagot av de helagda bolagen 1 koncernen till pn-
vata utfSrare ankommer det pa bolagen att tillse att allmanheten ges insyn 1 den overlatna verksam-
heten. Program for uppfdlning av privata utforare arbetas fram under varye mandatperiod och om-
fattar verksamheter som tydligt nktar sig till och rér mvanarna,

Det ankommer saledes pa bolagen i koncernen att i avtal med privata utfdrare reglera vilken in-
formation som den privata utf6raren ar skyldig att lémna ut och vilka sanktioner som intrader om
detta inte efterfolys.

Informationen som ska begiras 1m fran privata utforare ska ha koppling till upphandlingen och av-
talet samt den verksamhet som uppdras Kraven pa information ska dock inte stallas hégre an vad
som ar rmligt Informationen kan avse:

e Verksamhetens kvalitet
e Avvikelser 1 verksamheten
e Personalen och deras villkor
e Muljo-, ntegrations-, och jamstilldhetsarbete
e Privata utférares ekonom1
e Agarforhallanden och féretradare

4.4 Agardialog
Jénképings Radhus AB ska under 4ret ha en kontiunverlig a4gardialog med bolagen 1 specifika aren-
den. I férekommande fall behandlas dessa arenden av kommunstyrelsen och kommunfullmaktige.
Darutéver bor en 4gardialog hallas varye ar. Jonképings Radhus AB ansvarar for att dessa traffar

ager rum.

Forslag pa agenda for agardialogerna:

e reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande andamal och agardirektiv
e uppfdlning av arbete med vision och hallbarhet etc

-10-



e genomgang av bolagets affars-/verksamhetsplan
e omvé&rlds- och branschanalys inklusive konsekvenser for bolag och agare
e aktuella handelser i bolaget och kommunen
e diskussion om bolagets framtida strategiska inniktning
e =aktuella sociala ochmilj6massiga hallbarhetsutmaningar och satsningar
e

§=6.6vriga fragor

5. Fragor av principiell beskaffenhet
5.1 Inhamtande av moderbolagets stallningstagande
Bolagen 1 koncernen ska bereda Jénképings Radhus AB méylighet att ta stallning innan sadana be-
slut fattas som ar av principiell beskaffenhet eller annars av stérre vikt om inget annat uttryckts 1

respektive bolags sarskilda agardirektiv.

Till denna beslutskategori hor:

e st6rre investeringar som vdsentligt paverkar 4garens ekonomi och/eller medfGr risk fér
agaren;

e st6rre investeringar, vilka ar av sadan omfatining att de vasentligt paverkar bolagets lang-
siktiga ekonomi och som Gverstiger den angivna nivan 1 respektive bolags sarskilda agar-
direktiv (avser inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras for att halla nu-
varande fastighetsbestand eller anlaggningar intakta);

e fdrvarv, bildande, forsalyning eller fusionering av dotterbolag;
e férvarv av aktier i annat foretag om inget annat anges 1 respektive bolags sarskilda agardi-

rektiv;
e forviarv eller forsaljning av fastigheter vilka ar av sadan omfattning att de paverkar bola-

gets langsiktiga ekonom1;
e imférande eller f6rindring av avgiftstaxor 1 den man inférandet/fordindringen kan anses

vara av principiell beskaffenhet;
e planer som giller andrad inriktning av bolagets verksamhet eller start av ny rérelsegren

eller nedlaggning av befintlig sadan

Skulle olika meningar uppkommai bolagets styrelse om ett drende ar av sAdan art att Jonképings
Radhus AB:s godkannande ska mhamtas ska samrad ske med Jénkdépings Radhus AB:s ordf6-
rande.

5.2 Inhamtande av kommunfullmaktiges stallningstagande
Det ankommer pa Jénképings Radhus AB:s styrelse att bed6ma nar ett arende Ar av principiell be-
skaffenhet eller av sadan vikt att det ska lamnas vidare till kommunfullméktige fGr stallningsta-
gande om inte annat uttryckts i det sarskilda 4gardirektivet.

Féljande arenden ska dock alltid forelaggas kommunfullmaktige

e stérre investeringar som andrar inriktning pa nuvarande verksamhet och/eller som vasent-
ligt kan paverka bolagets ekonomi eller annars ar av strategisk betydelse for kommunen.

e st6rre/strategiska f6rsaljningar eller kp av fastigheter
e férvarv, bildande eller forsaljning av dotterfGretag
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e férvarv av aktier 1 annat foretag om inte annat anges 1 respektive bolags sarskilda agardi-
rektiv

Skulle olka meningar uppkomma 1 Jonképmgs Radhus AB:s styrelse om ett drende ar av sadan art
att kommunfullmaktiges godkénnande ska inhamtas, ska samrad ske med kommunfullmaktiges
presidium.

I érenden dar koncernen kan lida skada genom att avvakta kommunfullmaktiges beslut ager Jonko-
pings Radhus AB:s styrelse fatta beslut utan att h6ra kommunfullmaktige. I sadant fall ska beslutet
1 efterhand rapporteras till kommunfullmaktige

6. Ekonomiska och miljomassiga riktlinjer
6.1 God ekonomisk hushallning
Kommunallagens krav pa god ekonomisk hushallning handlar om att kommunerna langsiktigt ska
Klara av sina samhillsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. I 11 kap. 1, 2

och 6 §§ KL framgar att en kommun ska ha en god ekonomisk hushallnmg 1 sin verksamhet och 1

sadan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer

Gemensamt for bolagen 1 koncernen r att Jonképings kommuns agande ar langsiktigt, vilket pa-
verkar utformningen av verksamhetsmAl och finansiella mal Utgangspunkten ar darfor bl. a. att
den avkastning som bolagen genererar huvudsakligen ska anvandas 1 koncernen.

Vad giller verksamhetsméal sa ska bolagen bidra till att uppna Vision 2030, arbeta for en hallbar

utveckling samt kunna leverera god service, stabilt och konkurrenskraftigt, under lang tid. For fi-
nansiella mal giller att bolagen ska strava efter en, for branschen, god resultatniva och soliditet 1

syfte att ge en god ekonomusk bas for att

e respektive bolag offensivt ska kunna utveckla sin verksamhet samt
e for att minska kommunens risktagande

Bolagen ska 1 ovrigt frvalta sin fasta egendom sa effektivt att den behaller eller Gkar sitt varde.

6.2 Hallbar utveckling, Agenda 2030
Jénképings kommuns vardegrund och styrande principer for manskliga rattigheter ar grunden 1

kommunens hallbarhetsarbete Agenda 2030 ar vagledande for att na de manskliga rattigheterna
och en hallbar kommun. Koncernen ska delta 1 arbetet med att skapa ett langsiktigt hallbart sam-
halle dar kretsloppstankande och hallbar utveckling ska ha en sarstallning 1 bolagens utvecklings-
arbete och hgga till grund fér beslut. Detta ska ske utifran de tre dimensionerna ekologisk, social
och ekonomisk hallbarhet.

Kommunens samtliga bolag uppmanas att arbeta for mmskad segregation och ékad delaktighet och
utforma konkreta och matbaraml fér mtegrationsarbetet. Jonképings kommun ska fraémya jém-
stalldhet for bade kommunens invanare och anstdllda och motverka diskrimmering. Det betyder att
all kommunal verksamhet ska arbeta aktivt med j4mstilldhetsintegrering enligt den europeiska
jamstalidhetsdeklarationen CEMR. Nar ett program for social hallbarhet ar antaget kommer integ-
ration och jamstalldhet nga 1 programmet.
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Samtliga bolag 1 koncernen ska arbeta med de mal och atgirder som framgar av Program for hall-
bar utveckling — miljé (PHU). Av det malarbete som bedrivs inom ramen for PHU bedéms klimat-
fragan utg6ra ett prioriterat omrade och i programmet finns mal forminskade utslapp av vaxthus-
gaser samt lagre energianvandning fdr det geografiska omradet Jénképmngs kommun.

6.3 Kommuné6vergripande mal
For den langsiktiga och onskade utvecklingen 1 kommunen har kommunfullmaktige antagit en vis-
ion f6r Jénképmgs kommun, Vision 2030.

Visionen innehaller fyra malbilder fér vad som kannetecknar Jonképings kommun 4r 2030.

e Jonképing 2030 ar sédra Sverige nav
e Jénképmg 2030 ska vara en kommun med framatanda
e Jonképing 2030 genomsyras av gemenskap, trygghet och éppenhet
e Jdénképing 2030 ar en plats dar stad och landsbygd mits

1 kommunens verksamhets- och investermgsplan har kommunfullmaktige beslutat om mal 1 form
av fyra 6vergripande fokusomraden som ska fora kommunen mot Vision 2030

En sammanhallen samhdllsplanering
Alla delar av kommunen ska ha goda f6rutsattningar for tillvaxt och utveckling. SamhAllet ska
byggas pa ett langsiktigt hallbart satt, socialt, ekonomuskt och miljSmassigt. Fér att alla perspektiv
ska beaktas 1 samhallsplanerigen ska alla némnder, forvaltnmgar och kommunala bolag vara del-
aktiga

Overbrygga klyftor
Kommunen ska agera for att framya social rattvisa, delaktighet och kinslan av sammanhang. SA
kan klyftor och utanférskap mellan grupper, omrdden ellermellan stad och land motverkas.

Barnen i fokus
Skapa goda och trygga uppvaxt- och livsvillkor fOr alla barn 1 hela kommunen.

Kompetensférs6rjning
Kompetensforséryningen ar avg6rande for kommunens m6yligheter att leverera tyinster med kvali-
tet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som formar att rekrytera och behalla personal.

Bolagen ska utifran ovanstaende fokusomraden medverka till att kommunen nar Vision 2030.

7. Tillampning av é6vergripande beslut och styrdo-
kument
7.1. Overgripande
Koncermen omfattas, ut6ver namnda regelverk och begransningar 1 1.1, av de overgripande pro-
gram och styrdokument for kommunkoncermen som faststallts av kommunfullmaktige. Program
och styrdokument finns presenterade pajonkoping se, under Policyer, planer och program.

Sarskilt viktiga dokument ar.

e Fimansféresknfter med riktlimnyjer for riskhantering
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e Gemensam vardegrund och styrande principer formanskliga rattigheter 1 Jonkdépings

kommun, faststallt av kommunfullmaktige 2018-10-04 § 224
e Handlingsprogram for trygghet och saékerhet

e
§ Jamstalldhetsplan

e Kommunprogram for mandatperiod 2019-2022, faststallt av kommunfullmaktige 2019-
04-25 § 86

e Program for hallbar utveckling
e Program for hallbar utveckling — miljé, faststallt av kommunfullmaktige 2019-01-31 § 7

e Program f6r social hallbarhet (under framtagande)
e Program for kommunens upphandlings- och mképsverksamhet (under framtagande)
e =Program for uppfélyning av privata utforare
e Personalpolitiskt program med dartill hérande styrdokument
e Program mot mutor
e Policy for whistleblowerfunktion
e Vision 2030 fér Jonképings kommun, faststallt av kommunfullmaktige 2018-02-22 § 41

7.2. Sarskilda uppdrag
Eventuella precisermngar for respektive bolag anges 1 det sarskilda agardirektivet. Sarskilda upp-
drag som getts till ett eller nagra bolag anges 1 respektive bolags sérskilda agardirektiv (se avsnitt 6
1 det Sarskilda agardirektivet)

7.3 VD-avtal
Vid anstillning av VD ska standardanstallningsavtal f6r VD, som tagits fram inom koncermen, tull-

lampas Fore beslut om eventuellt avsteg fran standardanstdllningsavtalet for VD kriivs beslut av
Jonképings Radhus AB.

7.4 Personalpolitik
Bolagen ska aktrvt medverka till att uppfylla Jonképmgs kommuns personalpolitiska mriktning.
Det innebar att bolagen tillsammans med kommunens férvaltningar ska efterstriva en enhetlighet
inom arbetsgivarpolitiken. Som exempel kan némnas ledarutveckling, rekrytermg samt tillampning
av regelverk gallande bisysslor, f6rmansbilar, resor och representation

Bolagen ska vara anslutna till arbetsgrvarorganisationen Sobona. Bolagen ska samrada med Jénk6-
pings Radhus AB infor viktigare beslut 1 arbetsgivarfragor av principiell strategisk betydelse. J6n-
képings Radhus AB ska sakerstilla att vasentlig information i arbetsgivarfragor aterférs till kom-

munstyrelsen och kommunfullmaktige

Resor och representation
Beslut om utlandsresa (utanfér Norden) fattas av Jénk6pings Radhus AB:s ordfGrande 1 samrad
med andre vice ordférande, efter framstallan fran dotterbolags VD. Vad galler VD:s resor lamnas
framstillan av bolagets ordférande Elmia AB, J6nképing Airport AB och Destination J6nképing
AB omfattas inte av detta direktiv

Bolagen ska f6lja av kommunfullmaktige antagna regler for kommunal representation. Eventuellt
undantag beslutas av bolagets styrelsepresidium
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8. Ekonomi
Overgripande ekonomuska och finansiella mal for koncernen beskrivs under avsnitt 6 samt 1 re-

spektive bolags sarskilda agardirektiv.

8.1 Finansforvaltning
Koncernen Jénkopings Radhus AB omfattas av kommunfullmaktige faststallda Finansféreskrifter
med riktlinjer for nskhantermg. Jonképings Radhus AB ska samordna all finansférvaltning for
koncernen Bolagens kapitalbehov ska tillgodoses av Jonképmgs Radhus AB genom ”internbank-
verksamhet”. Bolagen ska vara anslutna till Jonképmgs Radhus AB:s finansiella koncernkonto.

Placering av bolagens Iikviditetséverskott ombesérjs av Jonképings Radhus AB 1 samrad med be-
rért bolag med 1akttagande av basta koncernnytta.

8.2 Utdelning, koncernbidrag och aktiedgartillskott
Beslut om budgeterad utdelning fran Jénk6pings Radhus AB till kommunen tas 1 samband med att
kommunens verksamhets- och investeringsplan faststalls. Beslut om utdelning fattas vid Jonk6-
ping Radhus AB:s arsstamma.

Bolagen ska lamna koncembidrag/utdelnmg som arligen beslutas av Jénkopings Radhus AB, efter
stallnmgstagande av kommunfullmaktige Koncernbidrag som utgér bokslutsreglermgar inom
koncernen beslutas av Jénképings Radhus AB. Koncernbidragen faststalls 1 samband med att Ars-

redovisningen behandlas vid respektive bolags arsstamma.

Respektive bolag ska varje ar disponera resultatet sa att det, i forekommande fall, faststallda utdel-
ningskravet 1 form av koncernbidrag eller utdelning till 4garen kan uppfyllas. I de fall det finns ak-
tieagaravtal, ar det avtalet styrande.

8.3 Tidplaner for budget, uppfdljning och bokslut
Bolagen ska 1 budget infor det kommande Aret i samrad med moderbolaget planera hur det budge-
terade resultatet ska disponeras. Bolagen ska medverka 1 den koncernredovisning som bolagskon-
cernen respektive kommunkoncernen ar skyldig att uppratta, samt avlamna ekonomurapporter, de-

larsrapporter och arsredovisning pa tider som Jénkopings Radhus AB beslutar.

8.4 Uppféljning
Bolagens styrelse och verkstallande direktér ska 1 f6rvaltnmgsberattelsen redovisa hur verksam-
heten har bedrivits och utvecklats under det gangna Aret 1 f6rhallande till det andamal som bolags-
ordningen anger, samt hur maluppfyllelsen har varit vad galler de mal som finns angivna 1 4gard:-
rektivet. I den arliga bolagsrapporten sker uppféljning av kontrollplikt, agardirektiv, kommunens

hallbarhetsprogram samt intern styrning och kontroll.

8.5 Ovrigt
Bolagen far inte pantsatta aktier eller lamna borgen.

9. Samverkan inom kommunkoncernen och mellan
bolagen i koncernen
Bolagen ska 1 sin verksamhet tillampa ett helhetsténk om bolagssfaren for att motverka suboptt-
mering och samordning ska bland annat ske dar vinst kan uppsta for bolagen och/eller kommun-
koncernen som helhet. Jonkopmngs Radhus AB ska tillsammans med dotterbolagen verka for ett
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totalekonomiskt effektrvt resursutnyttyande inom kommunkoncernen. Samverkan inom kommun-
koncemen ska stérkas och den samlade kommunkoncernnyttan ska vara vagledande 1 all verksam-
het.

Kommunens kompetens och kunskaper inom omraden som finans, yuridik, HR, kommunikation
och upphandling ska komma bolagen till del. Bolagen ska verka for att verksamhetsutveckling
mom exempelvis digitalisering, HR-omradet och samhallsplanering sker nom kommunkoncernen.

10. Administrativa rutiner
10.1 Bolagens handlingar
Bolagen ska halla sma inkomna och upprittade handlingar forvarade och registrerade sa att ater-

sokning av handlingama kan ske enligt 4-5 kap. offenthghets- och sekretesslagen (2009:400)
(OSL) Bolagen ska arkivera sina handlingar enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkiv-
reglemente Vad som galler for kommunens arkivvard ska ocksa tillampas av bolaget Tillsyn 6ver
arkivvarden ut6vas av kommunens arkivmyndighet (kommunstyrelsen)

Nar det galler rutiner for system for dokument och arendehantering, publiceringsverktyg samt
elektromsk arkivering ska bolagen efterstrava en enhetlighet inom kommunkoncernen

10.2 Utlamnande av allmanna handlingar
Tryckfrihetsforordningens (1949 105) (TF) regler om ratt att ta del av allman handling hos myn-
dighet galler 4ven handlingar hos koncernens bolag dar kommunen utovar ett bestiimmande infly-
tande. Sa ar fallet nar kommunen ager aktier med mer an halften av alla réster 1 bolaget eller har
ratt att utse eller avsatta mer an halften av ledamdterna 1 bolagets styrelse enligt 2 kap. § 3 OSL.
Ovanstaende giller dock endast i den man hinder mte moter pA grund av férfattnmgsreglerad sek-
retess.

Det ar styrelsens skyldighet att tillse att organisationen ar anpassad fér att uppfylla de krav pa
skyndsam handlaggning som uppstalls 1 TF. Respektive bolagsstyrelse for bemyndiga verkstél-
lande direkt6ren att fatta beslut om utlamnande av allmin handling. Detta anges lampligen 1 VD-
instruktionen

Bolag som genom avial lamnar over verksamhet till privata utférare ska se till att allmanheten far

insyn 1 ndmnda verksamhet, om mte hinder haremot féreligger p4 grund av sekretess.

11. Dataskyddslagstiftning
Dataskyddsf6rordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) giller 1 hela EU och
har till syfte att skapa en enhetlighet och likvardig niva for skyddet av personuppgzfter sa att det
fria flédet av uppgifter mom Europa inte hindras.

Dataskyddsférordningen lamnar utrymme for medlemslanderna att stifta nationella kompletterande
lagar inom vissa av dataskyddsférordningens omraden. I Sverige heter den nationella regleringen
SFS 2018:218 Lag om kompletterande bestaémmelser till EU:s dataskyddsférordning (DSL). DSL
ar subsidiar 1 f6rhallande till avvikande best&mmelser 1 annan lag eller forordning som reglerar be-
handling av personuppgifter.
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Detta mnebar att lagens bestammelser inte ska tillémpas om det finns avvikande bestimmelser 1

andra lagar. Det finns en stor mangs sadana bestémmelser i sektorspecifika férfattningar som
framst reglerar hur olika myndigheter far behandla personuppgifter.

Dataskyddsf6rordningen och dataskyddslagen kompletteras ocksa av bestimmelser 1 SFS 218:219
Férordning med kompletterande bestaémmelser till EU:s dataskyddsférordning, (DSF).

Respektive bolag ska fullgora sina skyldigheter enligt gillande dataskyddslagstiftning.
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Bilaga 1 Aktuella lagparagrafer — urval

Kommunallagen (2017:725)

2 kap. Kommunala angelagenheter

Alilmanna befogenheter och lokaliseringsprincipen
1 § Kommuner och landsting far sjaélva ha hand om angelégenheter av allmant intresse som har an-

knytnmg till kommunens eller landstingets omrade eller deras medlemmar

Likstallighetsprincipen
3 § Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skal for
nagot annat.

Sjalvkostnadsprincipen
6 § Kommuner och landsting far inte ta ut hogre avgifter an som motsvarar kostnaderna for de

tyanster eller nyttigheter som de tillhandahaller.

Férbudmot riktat stéd till enskild ndringsidkare
8 § Kommuner och landsting far genomféra atgarder fOr att allmant frémya naringslivet 1 kommu-
nen eller landstinget. Individuellt mriktat stéd tll enskilda naéringsidkare far
lamnas endast om det finns synnerliga skal f6r det.

5 kap. Fullmaktige

Fullmdaktiges uppgifter
1 § Fullmaktige beslutar 1 4renden av principiell beskaffenhet eller annars av stérre vikt for kom-
munen eller landstinget, framst

mal och riktlinjer for verksamheten,
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska fragor,
namndernas organisation och verksamhetsformer,
val av ledamdter och ersittare 1 naémnder och beredningar,
val av revisorer,
grunderna fér ekonomiska formaner till f6rtroendevalda,
arsredovisning och ansvarsfrihet,
folkomréstning 1 kommunen eller landstinget, och
extra val till fullmaktige.CM

N
AK

H
AW

N
E

Fullmaktige beslutar ocksa 1 andra 4renden som anges i denna lag eller 1 andra férfattningar.

3 § Fullmaktige ska for varye mandatperiod anta ett program med mal och riktlinjer for sadana
kommunala angelagenheter som utférs av privata utfdrare.

I programmet ska det ocksa anges hur fullmaktiges mal och nktlinjer samt Gvriga foreskrifter pa
omradet ska foljas upp och hur allmanhetens insyn ska tillgodoses.
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Kommunala bolag
16 § Kommuner och landsting far efter beslut av fullmaktige lamna 6ver varden av en kommunal
angelagenhet till en yuridisk person eller en enskild individ. Om det 1 lag eller férordning anges att

angeligenheten ska bedrivas av en kommunal némnd eller om den innefattar myndighetsut6vning,
far den dock mite 6verlamnas med stéd av denna bestémmelse

16 a § Med ett helagt kommunalt bolag avses ett aktiebolag dar kommunen eller landstinget direkt
eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delagt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller
handelsbolag dar kommunen eller landstinget bestémmer tillsammans med nd4gon annan. Lag
(2014 573).

17 § Om en kommun eller ett landsting med stéd av 16 § lamnar Over varden av en kommunal an-
gelagenhet till ett helagt kommunalt bolag, ska fullmaéktige.

1. faststalla det kommunala andamalet med verksamheten,
2. se till att det faststallda kommunala aéndamAlet och de kommunala befogenheter som

utgér ram for verksamheten anges 1 bolagsordningen,
utse samtliga styrelseledamGter,

4 se till att det anges 1 bolagsordningen att fullmaktige far ta staéllning iman sadana be-
slut 1 verksamheten som ar av principiell beskaffenhet eller annars av stérre vikt fatt-
tas,

5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmaénheten msyn 1 den verksamhet som genom avtal lamnas

6ver till privata utforare. Lag (20/4. 573)

W
w

18 § Innan varden av en kommunal angelagenhet lamnas 6éver till ett delagt kommunalt bolag, ska
fullmaktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses 117 § 1 en omfattning som 4r rim-
lig med hansyn tii andelsférhallandena, verksamhetens art och omstandigheterna 1 dvrigt. I
delagda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), ska fullmaktige verka for att allmanheten ska ha ratt att ta del av handlingar hos bola-
get enligt de grunder som giller for allmanna handlmgars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsforord-
ningen och offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2014. 573).

18 a § Till lekmannarevisor 1 hel- eller delagda kommunala bolag ska fullmaktige utse nagon av de
revisorer som enligt 9 kap 1 § valts for granskning av styrelsen och 6vriga némnders verksamhet.

Lag (2014:573).

Om privat utférare
18 § Med en privat utférare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om
varden av en kommunal angeligenhet enligt 16 §. Med en privat utfrare avses inte ett hel- eller
delagt kommunalt bolag och mte heller en sadan stiftelse eller forening som avses 1 18 b §. Lag
(2014 573).

19 § Nar varden av en kommunal angeligenhet genom avtal har lamnats 6ver till en privat utfdrare
ska kommunen respektrve landstinget kontrollera och folja upp verksamheten Lag (2014 573).

19 a § Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utf6rare, ska kommunen re-

spektive landstinget genom avtalet tillférsakra sig information som gor det mojligt att ge allman-
heten insyn 1 den verksamhet som lémnas Over. Lag (2014 573).
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6 kap. Styrelsen och é6vriga namnder

Styrelsens uppgifter
1 § Styrelsen ska leda och samordna forvaltningen av kommunens eller landstingets angeligen-
heter och ha uppsikt 6ver S6vriga namnders och eventuella gemensamma némnders verksamhet.

Styrelsen ska aven ha uppsikt over sadan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt
annan lag eller forfattning. Styrelsen ska ocksa ha uppstkt 6ver kommunal verksamhet som bedrivs
i sadana yuridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sadana kommunalforbund som kommu-
nen eller landstinget ar medlem 1. (SFS 2018:569)

Sdarskilt om styrelsens uppgifter
9 § Styrelsen ska i Arliga beslut for varje sadant aktiebolag som avses1 10 kap. 2 § préva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under foregaende kalenderar har varit forenlig med det fast-
stalida kommunala dndamilet och utférts mom ramen for de kommunala befogenheterna Om sty-
relsen finner att sa ite ar fallet, ska den lamna forslag till fulimaktige om nédvandiga atgarder

10 § Styrelsen ska vidta nédvandiga atgarder for att sakerstalla att de krav som anges i 10 kap. 3-5
§§ ar uppfyllda 1 fraga om sadana aktiebolag som avses 1 de bestémmelserna.

10 kap. Overlamnande av kommunala angelagenheter

Overlamnande
1 § Fullmaktige 1 kommuner eller landsting far, om det inte i lag eller annan forfattning anges att

angeldgenheten ska bedrivas av en kommunal namnd, besluta att lamna over skétseln av en kom-
munal angelagenhet till en yuridisk person eller en enskild individ Om skétseln av angelagenheten
innefattar myndighetsutévning, far den lamnas dver endast om det finns stéd fér det 1 lag.

Kommunala bolag
Definitioner
2 § Med ett helagt kommunalt bolag avses ett aktiebolag dar kommunen eller landstinget direkt
eller mdirekt mnehar samtliga aktier. Med ett delagt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller

handelsbolag dar kommunen eller landstinget bestémmer tillsammans med nA4gon annan.

Overlamnande till helagda bolag
10 kap. 3 § Om en kommun eller ett landsting med stéd av 1 § lamnar 6ver skétseln av en kom-
munal angelagenhet till ett helagt kommunalt bolag, ska fullmdktige

1. faststalia det kommunala andamalet med verksamheten,
2. se till att det faststallda kommunala andamalet och de kommunala befogenheterna

som utgér ram for verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledam6ter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmaktige far ta stallning till sadana beslut

1 verksamheten som 4r av principiell beskaffenhet eller annars av storre vikt mnan de

fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmanheten insyn 1 den verksamhet som genom avtal lamnas

over till privata utfdrare.
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Overlamnande till delagda bolag
4 § Innan skotseln av en kommunal angelagenhet lamnas éver till ett deligt kommunalt bolag, ska
fullmaktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses 13 § 1 en omfattning som 4r rim-

lig med hansyn till andelsférhallandena, verksamhetens art och omstindigheterna i 6vrigt. I
delagda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009.400), ska fullmaktige verka f6r att allmanheten ska ha ratt att ta del av handlingar hos bola-
get enligt de grunder som giller fér allmanna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsférord-
ningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Lekmannarevisorer
5 § Till lekmannarevisor 1 hel- eller delégda kommunala bolag ska fullmaktige utse nagon av de
revisorer som valts enligt 12 kap. 4 §.

Privata utf6rare
7 § Med en privat utforare avses en juridisk person eller en enskild mdivid som har hand om skét-
sein av en kommunal angelagenhet enligt 1 §. Med en privat utfSrare avses inte ett hel- eller delagt
kommunalt bolag och inte heller en sadan stiftelse eller forening som avses 1 6 §.

8 § Nar skétseln av en kommunal angelagenhet genom avtal har lamnats éver till en privat utfé-
rare, ska kommunen eller landstinget kontrollera och félja upp verksamheten.

9 § Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utforare, ska kommunen eller
landstinget genom avtalet tillf6rsakra sig information som gér det méyligt att ge allmanheten imsyn
1 den verksamhet som lamnas é6ver

11 kap. Ekonomisk férvaltning

Mal for den ekonomiska férvaltningen
1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushallning i sin verksamhet och 1 sidan
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer som avses 1 10 kap. 2-6 §§. Fullmaktige
ska besluta om nktlinjer for god ekonomisk hushallnmg for kommunen eller landstinget. Om kom-
munen eller landstmget har en sadan resultatutjimnimgsreserv som avses 1 14 §, ska riktlinyerna
aéven omfatta hanteringen av den.

Medelsférvaltningen
2 § Kommuner och landsting ska forvalta sma medel pa ett sadant satt att krav pa god avkastning
och betryggande sakerhet kan tillgodoses.

Budgetens innehall
5 § Kommuner och landsting ska varje ar uppratta en budget for nasta kalenderar (budgetar). Bud-
geten ska upprattas sa att intékterna 6verstiger kostnaderna. Undantag fran andra stycket far gGras

1. 1den utstrickning som medel fran en resultatutyamningsreserv tas 1 ansprak enligt 14

§, eller
2. om det finns synnerhiga skal

6 § I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges Av budgeten ska det vidare framga hur verk-
samheten ska finansieras och hur den ekonomuska stallningen beraknas vara vid budgetarets slut.
De finansiella mal som ar av betydelse for en god ekonomisk hushallning ska anges. Budgeten ska
aven mnehalla en plan for verksamheten under budgetaret. I planen ska det anges mal och nktlin-
jer som 4r av betydelse fr en god ekonomisk hushallning. Budgeten ska ocksa innehalla en plan
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for ekonomun fér en period av tre ar. Budgetaret ska da alltid vara periodens forsta ar. Planen ska
innehalla sAdana finanstella mal som anges i forsta stycket.

7 § Fullmaktige far besluta att inte anvisa nagra medel till en namnd.

Aktiebolagslagen (2005:551)

7 kap. Bolagsstamma

Utévande av aktiedgares beslutanderatt i bolaget
1 § Aktiedgarnas ratt att besluta 1 bolagets angelagenheter ut6vas vid bolagsstémma.

8 kap. Bolagets ledning

Styrelsens uppgifter
Huvuduppgifter
4 § Styrelsen svarar for bolagets organisation och férvaltningen av bolagets angelagenheter

Styrelsen ska fortlépande bedéma bolagets och, om bolaget armoderbolag 1 en koncern, koncer-
nens ekonomuiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation ar utformad sa att bokférigen, medelsférvaltningen
och bolagets ekonomiska forhallanden 1 6vrigt kontrolleras pa ett betryggande satt

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledaméter eller tall andra, ska styrelsen
handla med omsorg och fortl6pande kontrollera om delegationen kan uppratthallas.

Den verkstadllande direkt6rens uppgifter
29 § Den verkstallande direktéren ska skéta den lépande frvaltningen enligt styrelsens nktlinyer
och anvisningar.

Den verkstallande direktéren far dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta atgarder som med

hansyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet ar av ovanligt slag eller av stor bety-
delse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan vasentlig olagenhet for bolagets verksamhet. I
sadana fall ska styrelsen s4 snart som mdjligt underrattas om atgarden.

Den verkstallande direktéren ska vidta de atgarder som ar nédvandiga for att bolagets bokféring
ska fullgdras i overensstammelse med lag och fér att medelsférvaliningen ska skotas pa ett betryg-
gande satt

Generella inskraénkningar i stallforetradares kompetens
41 § Styrelsen eller nagon annan stillféretradare for bolaget far mte foreta en rattshandling eller

nagon annan atgard som ar agnad att ge en otillbGrlig fordel at en aktieagare eller nagon annan till
nackdel for bolaget eller nagon annan aktedgare.

En stallféretradare for bolaget far inte heller f6lya en anvisnmg av bolagsstamman eller nagot annat

bolagsorgan, om anvisningen inte giller darfér att den strider mot denna lag, tillamplig lag om ars-

redovisning eller bolagsordningen stallforetradare for bolaget far inte heller folja en anvisning av

bolagsstémman eller nagot annat bolagsorgan, om anvisningen inte giller darfér att den strider mot
denna lag, tillamplig lag om arsredovisning eller bolagsordningen.
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Offentligqhets- och sekretesslag (2009:400)

2 kap. Lagens tillampningsomrade

3 § Vad som f6reskrivs 1 tryckfrihetsfSrordningen om ratt att ta del av allmanna handlingar hos
myndigheter ska 1 tillampliga delar galla ocksa handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekono-
miska forenmgar och stiftelser dar kommuner eller landsting utévar ett rattsligt bestammande in-

flytande. Sadana bolag, férenmgar och stiftelser ska vid tillampningen av denna lag jamstallas med
myndigheter.

Kommuner och landsting ska anses utéva ett rattsligt bestémmande inflytande om de ensamma el-
ler tillsammans

1. Ager aktier i ett aktiebolag eller andelar 1 en ekonomisk férening med mer &n halften av

samtliga réster i bolaget eller féreningen eller pa nagot annat satt forfogar Sver s4 manga
roster 1 bolaget eller foreningen,

2 har ratt att utse eller avsdtta mer an h4lften av ledaméterna1 styrelsen f6r ett aktiebolag,
en ekonomisk f6érening eller en stiftelse, eller

3. utgér samtliga obegrinsat ansvariga bolagsmin1 ett handelsbolag.

Vid tillampningen av andra stycket 1-3 ska snflytande som utévas av en juridisk person éver vil-
ken en kommun eller ett landsting bestémmer pa det satt som anges i de ndmnda punkterna anses
utévat av kommunen eller landstinget

Férsta stycket galler ocksa fér handlingar som efter medgivande av en kommun eller ett landsting
for viss bestémd tid forvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska foreningar eller stiftelser
dar kommuner eller landsting tidigare har ut6vat ett rattsligt bestaémmande inflytande.

Vad som f6reskrivs om kommuner och landsting i férsta—tredje styckena tillampas ocksa p& kom-
munalforbund.

4 kap. Allmanna atgarder fér att underlatta sékande efter allmanna
handlingar, m.m.

Hantering av allmanna handlingar, m.m.
1 § En myndighet ska ta hansyn till rétten att ta del av allmanna handlingar nar den organiserar
hanteringen av sadana handlingar och vid évrig hantering av allmanna handlingar. Myndigheten
ska sarskilt se till

1 att allmanna handlingar kan lamnas ut med den skyndsamhet som kravs enligt tryck-
frihetsforordnmgen,

2. att allmanna handlmgar kan skilyas fran andra handlingar,
3. att ratten att ta del av allmanna handlingar enligt tryckfrihetsférordningen sakerstalls

samtidigt som sekretesskyddet uppritthalls, och
4 att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av

det intresse som enskilda kan ha av att salva utnyttja tekniska hyalpmedel hos myn-
digheten for att ta del av allmanna handlingar.

En myndighet ska vidare sarskilt beakta

1. att enskilda bér ges goda méyligheter att s6ka allmanna handlingar,
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2 att det bér framga nar uppgifter har tillforts en allman handling och, om de har and-
rats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt

3. att allmanna handlingar inte b6r mnehalla forkortningar, koder eller liknande som
kan forsvara insynen enligt tryckfrihetsf6rordningen.

Overféring av upptagning for automatiserad behandling i lasbar formi vissa fall
3 § Om en myndighet for handlaggning av ett mal eller arende anvander sig av en upptagning for
automatiserad behandling, ska upptagningen tllfGras handlingarna 1 malet eller 4rendet 1 lasbar

form, om det inte finns sérskilda skal mot det.

Ha&nsynen till arkivvarden, gallring, m.m.
4 § I arkivlagen (1990.782) finns bl.a. bestaémmelser om att hansyn ska tas till arkivvarden vid
framstallning och registrering av allmanna handlingar, om gallring, 6verlamnande av ark1v eller
annat avhandande av allmanna handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.

5 kap. Registrering av allmanna handlingar och sekretessmarkering

Registrering av allmanna handlingar
Registreringsskyldighetens omfattning

1 § Allmanna handlingar ska registreras sa snart de har kommit in till eller upprattats hos en myn-
dighet, om inte annat foljer av andra—fjarde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgang till en upptagning f6r automatt-
serad behandling som ar en allman handling ska handlingen registreras endast av den myndighet
som gjort upptagningen tillgaénglig for den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behover inte registreras om de halls ordnade sa att det
utan svarighet kan faststallas om de har kommt in eller upprttats.

Om det ar uppenbart att en allman handling 4r av ringa betydelse for myndighetens verksamhet,
behdver den varken registreras eller hallas ordnad

2 § Betraffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framga

datum da handlingen kom 1n eller upprittades,
diarienummer eller annan beteckning handlingen fatt vid registreringen,
1 f6rekommande fall uppgifter om handlingens avsandare eller mottagare, och
i korthet vad handlingen rér.

Upperfter enligt forsta stycket 3 eller 4 ska utelamnas eller sarskiljas om det behdvs for att regist-
ret i 6vnga delar ska kunna hallas tillgangligt f6r allmanheten.

Undantag fran registreringsskyldigheten, m.m.
3 § Om det finns sarskilda skal far regeringen meddela féresknfter om att handlingar av ett visst
slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet mte behéver registreras enligt 1 §

4 § Regeringen far meddela féresknfter om att 2 § andra stycket inte ska tillampas pa ett visst re-

gister, om en tillampning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna1 registret.

-24-



Sekretessmarkering
5 § Om det kan antas att en uppgift 1 en allman handling inte far lamnas ut pa grund av en bestam-
melse om sekretess, far myndigheten markera detta genom att en sdrskild anteckning (sekretess-
markering) gérs pa handimgen eller, om handlmgen dr elektronisk, mférs 1 handlingen eller 1 det

datasystem dar den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange

1. tillamplig sekretessbestammelse,
2. datum da anteckningen gjordes, och
3. den myndighet som har gyort anteckningen

Om utlamnande till en enskild av en uppgift i en allman handling som 4r av synnerlig betydelse for
rikets sékerhet enligt forordning ska provas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarke-
ring g6ras sa snart som mdyligt. Av anteckningen ska det framga vilken myndighet som ska priva
fragan om utlaémnande.

Ellag (1997:857)

7 kap. Kommunala elféretag

1 § En sadan juridisk person som avses 1 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725) far, trots be-
stémmelsen 12 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens omrade eller dess med-
lemmar, utanfér kommunens omrade bedriva

1 produktion av och handel med el samt déarmed sammanhangande verksamhet, eller
2. natverksamhet 1 geografisk narhet till foretagets natverksamhet inom kommunen 1

syfte att uppna en 4ndamélsenlig natverksamhet.
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JONKOPINGS RADHUS AB SAMMANTRADESPROTOKOLL
Styrelsen 2020-01-20

§ 11

Agarrepresentant fér arsstimmor 2020

Styrelsen har tidigare beslutat att arssttmmorna for dotterbolagen halls per
capsulam i samband med koncerndagen den 3 april 2020.

Styrelsens beslut

— Tord Sundgqvist utses till agarrepresentant vid dotterbolagens arsstém-
mor 2020.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



JONKOPINGS RADHUS AB

Sarskilt agardirektiv - Bostads AB Vatterhem
For de bolag som ingar i Jénképings Radhus AB-koncernen giller dokumentet ’Gemensamt
agardirektiv” utfardat av kommunfullmaktige i Jénképings kommun 2020-02-20 § 22 och darefter
faststallt av respektive dotterbolags bolagsstamma. For varje bolag finns ocksa ett ’Sarskilt a
agardirektiv”. De sarskilda gardirektiven ar faststallda av Jonképings kommun i
kommunfullmaktige 2020-02-20 § 22 och darefter bekraftade pa bolagsstamman.

1. Kommunens motiv fér att Aga Bostads AB Vatterhem
Andamialet med verksamheten ar att framja bostadsforsoryningen i Jonképings kommun och

erbjuda hyresgasterna mdjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska
bedrivas enligt affarsmassiga principer. Bostads AB Vatterhem ar kommunens stérsta

bostadsbolag och har darf6r en strategisk betydelse.
? Lye

En kommun har enligt lag ett uttalat ansvar for bostadsférs6rjningen generellt och ett sarskilt
socialt ansvar fér invanare som star langt ifran bostadsmarknaden. Jénképings kommuns

bostadsfGretag ar darfér viktiga verktyg fr att uppfylla det ansvaret. En val fungerande
bostadsmarknad fGrutsatter manga akt6rer, saval privata som offentliga, men ocksa en variation av

upplatelseformer sasom hyres-ratter, bostadsratter och 4ganderatter. : =

2. Bolagets uppdrag
Kommunens bostadsféretag ska ha till uppgift att i huvudsak tillhandahalla bostider i form av

hyresratter f6r alla ochmedverka tijlen god utveckling i hela kommunen. Att bolaget i huvudsak ,
ska tillhandah4lla bostdder i form av hyresratter utesluter inte att bolaget uppfér andra
bostadsformer f6r avyttring som ett led i finansieringen av nybyggnationer.

Bolaget bedriver sin verksamhet inom tatorterna Jénk6ping och Huskvarna enligt gransdragning,
se bilaga 1.

Bolaget har en styrka i att ha lokal kinnedom och service med néjda hyresgister som kanner ett
stort fortroende fér bolaget. Detta utgGér viktiga varden som bolaget ska arbeta aktivt med att
bibehalla.

3. Mal och riktlinjer
3.1 God ekonomisk hushalining
Kommunallagens krav pa god ekonomisk hushallning handlar om att kommunerna langsiktigt ska
klara av sitt samhallsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling.

Styrelsen ansvarar fér hur bolaget avser uppfylla nedanstaendeml i det lépande strategi- och

planeringsarbetet.
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3.2 Verksamhetsmal
Vatterhem ska erbjuda goda bostader till rimliga kostnader inom bolagets geografiska
verksamhetsomrade.

Vatterhem ska vara framstaende vad giller:

e att framja integration och social sammanhallning
e att skapa trygga och hallbara boendemiljéer

Vatterhem ska, genom att bedriva en effektiv fastighetsférvaltning och ha en god relation till
hyresgisterna, uppfattas som en av de basta hyresvardarnai Sverige.

I Jénk6pings kommuns Bostadsférsérjningsprogram 2019-2024 anges kommunens mal for
bostads-byggande att pabdrja i genomsnitt 1 000 bostider per ar. Bolaget ska, inom ramen for en
ansvarsfull ekonomi, aktivt verka for nyproduktion av bostéder samt aktivt medverka till att
kommunens malsattning for bostadsf6rsérjning uppnas.

Vatterhem har ar 2019 cirka 8 650 lagenheter i sitt bestand. &

med utgangspunkt i bostadsférsérjningsprogrammet, %&

Vid all nyproduktion av bostider ska bolaget beakta vad som kravs for klimatomstillning och

klimatanpassning.

3.3 Finansiella mal

(driftnetto'/fastighetemas samlade marknadsvarde?)
Bolaget ska under mandatperioden na angiven niva fGr

5 akna med fastig etemas samlade marknadsvarde).

3.4 Direktiv och program
Inom Jénképings kommunkoncern finns ett antal olika direktiv och program som samtliga av
koncernens verksamheter ska férhalla sig till. Alla bolag inom Radhus AB ska arbeta aktivt med

' Med driftnetto avses resultatet fore fOrhdjt underhall (dvs. underhll utéver det planerade),
central administration, avskrivningar och réntor. Eventuella reavinster fran forsaljning av fastighet
medraknas inte i driftnettot.

2 Fastigheternas marknadsvarde ar framriknat genom en intern vardering av bolagets fastigheter.
Varderingen bygger pa en ettarig avkastningskalkyl och baseras pa faktiska hyresintakter, och

marknadsanpassade schabloner avseende kostnader for drift och underhall. Varje fastighet har
darefter varderats individuellt efter ett bedémt marknadsmAssigt avkastningskrav som varierar
beroende pa fastighetens geografiska attraktivitetslage.



dessa direktiv och program, kunna redovisa och férhalla sig till dessa vid planering, framtagande
av strategier och verksamhetsutévning.

Ett urval av programmen dr:

e =Vision 2030 for Jénképings kommun, fastslaget av kommunfullméktige 2018-02-22 § 41
‘ e Kommunprogrammet for mandatperioden 2019-2022, fastslaget av kommunfullmaktige

2019-04-25 § 86 "
Program fér hallbar utveckling
Program fér halibar utveckling - miljé, fastslaget av kommunfullmaktige 2019-01-31 § 7

Program f6r social hallbarhet, (under framtagande)
Bostadsférsérjningsprogrammet 2019-2024, fastslaget av kommunfullmaktige 2019-09-
26 § 175

Aktuell Verksamhets- och investeringsplan
e Program fér kommunens upphandlings- och inképsverksamhet (under framtagande)

<

Ytterligare information om vilka direktiv och program som verksamheten ska férhAlla sig till
Aterfinns i det Gemensamma dgardirektivet.

3.5 Samverkan och samarbete
Samverkan inom kommunkoncernen, bade bolagen emellan, men ocksa mellan férvaltning,
namnder och bolag ska ytterligare starkas. Bolaget forvantas bidra till samverkan och ett utékat
samarbete sa att bade kompetens och utrustning kan tas tillvara och nyttjas mer resurseffektivt for
st6érsta mGjliga koncernnytta.

For att utveckla samhillsservicen i de olika kommundelarna ska samverkan ske brett mellan
bostadsbolag, kommun, kommuninvanare och andra externa organisationer.

4. Uppféljning
Uppféljning av hur bolaget arbetar med mal och riktlinjer (under punkt 3) ska ske i den
bolagsrapport som ska redovisas till Jénképings Radhus AB. Samtliga m4l och riktlinjer ska da
redovisas och ske enligt den mall som tillhandahalls av moderbolaget. Styrelsen och vd i bolaget
ansvarar for hur bola-get avser uppfylla malen i det lépande strategi- och planeringsarbetet.

5. Fragor som &r av principiell beskaffenhet eller annars av stérre vikt
Bolaget ska enligt det gemensamma 4gardirektivet se till att Jonképings Radhus AB bereds

m6jlighet att ta stallning i fragor av principiell beskaffenhet eller annars av stérre vikt.

Som fragor av principiell beskaffenhet betraktas bla.

e Investeringar® som dverstiger 30 mnkr
e Férvarv och avyttring av fastigheter

3 Med investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras for att halla
nuvarande fastighetsbestand eller anlaggningar intakta.



6. Tillampning av 6vergripande riktlinjer, policyer och sarskilda
uppdrag
6.1 Hyresgasternas inflytande i bolaget
Bolaget ges i uppdrag att forstérka och utveckla former for hyresgasternas inflytande i bolaget.

6.2 TrygghetsboendeWESka tillgtingen
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Bilaga 1

Gransdragningskarta Vatterhem och Junehem
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