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Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB
Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) är ett av Värmdö kommun helägt aktiebolag
och tillika moderbolag i koncernen med två helägda rörelsedrivande bolag, Värmdö
Hamnar AB och Gustavsbergsbadet AB, samt det delägda bolaget VärmdöBostäder
AB och det vilande bolaget Gustavsbergs Porslinsmuseum AB. Detta ägardirektiv gäller för
bolaget tillsammans med dess bolagsordning och den av fullmäktige beslutade ägarpolicyn
för de kommunala bolagen.

1. Ändamålsdirektiv
Kommunhuset i Värmdö AB har till ändamål att äga och förvalta aktier i bolag som
kommunen äger i syfte att åstadkomma en samordning för optimalt resursnyttjande
och för att uppfylla Värmdö kommuns vision och mål genom att leda och samordna
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

2. Verksamhetsdirektiv
Bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Värmdö kommuns intressen och utöva
operativ ägarstyrning i kommunens helägda och delägda bolag. För att uppnå det kommunala
ändamålet ska bolaget ansvara för att:
-

-

-

genom dialog med dotterbolagens styrelse och ledning utveckla och samordna
bolagens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande
kommunkoncernperspektiv,
kommunens inriktningsmål och Vision 2030 Skärgårdens mötesplats är
vägledande för bolagens utveckling genom att bolagens fastställda mål
kopplas till dessa,
upprätta de styrdokument som krävs för att uppnå full effekt avseende den
operativa ägarstyrningen för bolagen,
yttra sig i frågor av principiell beskaffenhet i dotterbolagen, innan de lämnas
vidare till kommunfullmäktige,
utveckla kommunkoncerngemensamma förhållningssätt mellan dotterbolagen
och den kommunala verksamheten,
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-

-

av kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställda direktiv och policys
som avser eller berör dotterbolagen blir bindande för respektive bolag,
säkerställa att verksamheten i dotterbolagen bedrivs på ett sätt som främjar
effektivt resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling,
ägarens direktiv och styrelsens strategiska inriktning och andra beslut rörande
koncernbolagen implementeras och följs i verksamhetsområden och
dotterbolag, samt att riskhantering, styrning, IT-system, organisation och
processer är tillfredsställande,
till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen rapportera om väsentliga
händelser i koncernen,
verka för att upprätthålla en god ekonomi i kommunkoncernen, samt- i samverkan
med dotterbolagens styrelse och ledning leda och samordna budget- och
redovisningsprocessen i koncernen och därvid bl.a. tillse att gemensamma
redovisningsprinciper finns upprättade.

För att moderbolaget ska kunna utgöra den sammanhållande operativa funktionen ska
kommundirektören i Värmdö kommun vara VD i moderbolaget.

3. Ekonomiska direktiv
Bolaget ska verka för att minska risktagandet inom bolagssfären samt effektivisera
verksamheten genom ökad samverkan och finansiell samordning mellan de kommunala
bolagen och med Värmdö kommuns övriga verksamhet. De kommunala bolagen ska drivas på
ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig avkastning med hänsyn till de risker som
verksamheten innebär.

4. Hållbarhetsdirektiv
Bolaget ska verka för att koncernen inlemmar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i
sina verksamheter.
-------------------------------------Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter
kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.
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