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Principer för styrning av stadens bolag 
 
Syftet med principerna  
Medborgarna och samhället ska känna förtroende för att styrningen av Sundbybergs 
stads bolag sker ändamålsenligt och effektivt.  
 
Sundbybergs stad ska vara en aktiv ägare som tar ansvar för sitt ägande. Därför ska 
staden föra en aktiv dialog med sina bolag.  
 
Principerna syftar till att rollfördelningen mellan kommunen, bolagsstämman, 
bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorer är tydlig och 
väl avvägd.  
 
Principerna berör del- och helägda bolag 
Principerna avser i första hand stadens helägda bolag. Delar av principerna kan 
också omfatta delägda bolag, oavsett deras storlek och stadens ägarandel. Oavsett 
vilket behöver stadens bolag en aktiv ägare som tar ansvar för verksamheten. Det 
handlar bland annat om en kompetent styrelse. Principerna ska således även 
tillämpas i den utsträckning som de är relevanta i delägda bolag 
 
Bolagsstämma 
 

Bolagsstämmans uppgift och genomförande 
Bolagsstämman ska ses som ett forum för dialog och information till andra 
intressenter, till exempel förtroendevalda, allmänhet och de som utnyttjar bolagens 
tjänster. 
 
Om stämman genomförs per capsulam ska information som skulle ha lämnats på 
bolagsstämman ske via protokoll till kommunen och till allmänheten via bolagens 
hemsida. 
 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
Bolag ska sträva efter att aktieägare och andra som har rätt att närvara vid 
bolagsstämman genom kallelsen får relevant, tydlig och begriplig information om de 
ärenden som ska behandlas. 
 
Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de 
ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på bolagets hemsida. 
 

Ägarens ombud på bolagsstämma 
Bolagets aktieägare representeras på bolagsstämma av ett ombud som röstar för 
respektive aktieägares aktier. 
 
Bolagets aktieägare ska utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen ska omfatta hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen 



omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

 
Protokoll från bolagstämman 
Protokoll från bolagsstämma ska finnas på bolagets hemsida. Till protokolljusterare 
vid bolagsstämma ska utses någon som har rösträtt på stämman. 
  
Bolagsstyrelse 
 

Styrelsens uppgift 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete och utvärderingen ska omfatta om 
styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter m.m.  Det kan 
också handla om att styrelsen ska utvärdera verkställande direktörens insatser, 
varvid endast styrelsens ledamöter närvarar. 
 

Tillsättande av styrelse och sammansättning av styrelse 
Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 
bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt.  
 
Det är nödvändigt och lämpligt att styrelsens ledamöter tillsammans representerar 
den kompetens, det engagemang och den mångsidighet som behövs för att kunna 
lösa sina uppgifter. Därutöver ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas.  
 
De politiska partierna kan frivilligt samråda om hur styrelsen ska sammansättas. 
 
Styrelseledamöternas CV ska offentliggöras. 
 

Styrelsens ledamöter 
En styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och 
omvärldsförutsättningar i övrigt som behövs för att tillsammans med övriga 
styrelseledamöter kunna göra i förhållande till företagsledningen självständiga 
bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra 
styrelsens uppgifter.  
 
En ny styrelseledamot ska genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess 
verksamhet, organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som 
styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig för att ledamoten ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
Arbetstagarrepresentanter  
Bolagen ska avtala med arbetstagarorganisationerna om att dessa får utse 
representanter som inte har rösträtt i styrelsen.  
 



Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att 
styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska särskilt 

 Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv 
diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa 
möjliga förutsättningar för styrelsens arbete 

 Se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om 
bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för 
att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt 

 Upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen 
ska känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och 
strategi och andra viktiga frågor 

 Ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd 
för bolagets verkställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar 
verkställande direktörens arbete 

 Se till att styrelsen får tillfredställande information och beslutsunderlag 
 Kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 
 Se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. 

 

Styrelsens arbetsformer  
Styrelsens arbete måste vara organiserat så att styrelsen kan ägna tillräcklig tid åt alla 
viktiga frågor. Den löpande rapporteringen ska vara strukturerad så att 
uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än 
att särskilt de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver.  
 
Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktör, 
styrelsens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ska ha närvarorätt 
delta. Om suppleanter för styrelseledamöter har utsetts ska dessa få delta vid 
styrelsens sammanträden. Vilka personer som har varit närvarande ska antecknas i 
protokollet från sammanträdet.  
 
Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa 
förslag till dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl 
förberedda och genomförs effektivt. 
 
De beslutsärenden som ska behandlas på styrelsens sammanträden ska anges tydligt 
i dagordningen för sammanträdet. Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende 
ska ge en saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende beslutet gäller. 
Skriftligt material inför styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna 
senast en vecka före sammanträdet.  
 
Varje styrelseledamot ska sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla och 
föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa föranleder. 
 
Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser 
nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. 



 
Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag 
som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Ett 
färdigt och justerat protokoll ska sändas eller hållas tillgängligt för styrelsens 
ledamöter senast två veckor efter styrelsesammanträdet. 
 

Verksamhetsrapporteing, finansiell rapportering och internkontroll 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande rapportering av verksamheten till 
bolagets aktieägare. 
 
Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i överensstämmelse 
med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen ska framgå på vilket 
regelverk den grundas.  
 
Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
Styrelsen ska inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget.  
 
 
Verkställande direktör 
 
Verkställande direktören uppgifter  
Verkställande direktören ska se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och 
relevant informationsunderlag som behövs för att styrelsen ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut. Verkställande direktören ska se till att styrelsen hålls 
informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet mellan styrelsens 
sammanträden. 
 

Tillsättande av verkställande direktör 
Styrelsen ska utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med 
kommunen. 
 
 

Ersättning till verkställlande direktören  
Kommunen kan fastställa principer för ersättning till verkställande direktör. 
Principerna ska fastställas genom ägardirektiv och kan omfatta  

 fast respektive rörlig ersättning 
 pension 
 uppsägningstid 
 avgångsvederlag samt  
 övriga förmåner 

 
Verkställande direktörens bisysslor ska regleras i anställningsavtal. 
 



Vice verkställande direktör 
Reglerna om verkställande direktör ska i tillämpliga delar gälla också vice 
verkställande direktör. 
 
Revisorer och lekmannarevisorer  
 
Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna 
Styrelsen ska se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och 
lekmannarevisorer upprätthålls. Styrelsen ska överväga att en gång varje år 
sammanträffa med revisorerna utan närvaro av någon från företagsledningen.  
Styrelsen ska dokumentera hur bolaget kommunicerar med bolagets revisorer och 
lekmannarevisorer 
 
Informationsregler 
 

Information i årsredovisning  
De kommunägda bolagen ska i årsredovisningen lämna följande information: 

 om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören har genomförts 
och vilka åtgärder utvärderingen föranlett 

 om styrelseledamöter eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, 
andelar eller andra intresse i företaget som bolaget har affärsförbindelser 
med eller som är verksamt i samma bransch som bolaget 

 hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid 
styrelsens sammanträden. 

 Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av 
ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad 
och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret 

 Hur bolagets risker har bedömts och följts upp 
 Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna  
 Vilka ärenden som bolaget har lämnat över till kommunen för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning 
 
Information på internet 
Kommunägda bolag ska ha en hemsida som nås via kommunens hemsida. 
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