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SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV FÖR VELLINGE KONCERN AB

Organisationsnummer 556704–7542

Denna handling utgör särskilda ägardirektiv för Vellinge koncern AB, nedan 
kallat ”Bolaget”, vilka är fastställda av kommunfullmäktige i Vellinge kommun 
den 24 april 2019 § 55. 

Bolaget har antagit det särskilda ägardirektivet på bolagstämman 
den 27 maj 2019.

För den verksamhet som bedrivs i Vellinge koncern AB gäller även 
gemensamma ägardirektiv för koncernen Vellinge koncern AB, fastställt av 
kommunfullmäktige den 24 april 2019 § 53 och av bolagsstämman i Bolaget 
den 27 maj 2019.

Bolagets ändamål

Utöver vad som anges i Bolagets bolagsordning och de gemensamma 
ägardirektiven gäller följande såvitt avser Bolagets ändamål.

Bolagets ändamål är att utöva kommunfullmäktiges ägarstyrning över Vellinge 
kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig 
avseende dess uppsiktplikt avseende bolagets dotterbolags verksamheter. 

Bolaget ska även via omvärldsanalys optimera Vellinge koncern ABs 
möjligheter till avkastning och värdetillväxt.

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. §§ 6 och 7 
(kommunal befogenhet och självkostnadsprincipen) samt 10 kap. i 
kommunallagen gälla.  
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Bolagets verksamhet    

Utöver vad som anges i Bolagets bolagsordning och de gemensamma
ägardirektiven gäller följande såvitt avser Bolagets verksamhet.

Bolaget ska verka för utveckling av koncernen Vellinge koncern AB genom 
samverkan och samordning mellan koncernbolagen och övriga verksamheter i 
kommunen. 
Vellinge koncern AB ska samordna upphandlingen av gemensam revisor för 
koncernens bolag och ansvara för att utvärdera inkomna anbud.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar en långsiktig ekonomisk 
hushållning. Bolaget ska även ha ett etiskt, miljömässigt och socialt 
ansvarstagande.

Ekonomi
Bolaget ska finansieras genom koncernbidrag från dess dotterbolag. 
Koncernbidragen ska, om möjligt, minst motsvara bolagets kostnader.
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