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Ägardirektiv för Strömsunds Utvecklingsbolag AB 

Ägardirektiv för Strömsunds Utvecklingsbolag, nedan kallat bolaget, antaget 
av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Ett starkt, varierat och framgångsrikt företagande är en förutsättning 
för en kommunens och regionens utveckling. Bolaget är ett av kommu-
nens verktyg för att bidra till att detta mål uppnås. 
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avtal mellan kommunen och bolaget 
• Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies 
 
3. Verksamhetskrav 

Bolagets huvuduppgift är att stödja utvecklingen av befintligt närings-
liv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i 
kommunen. Bolaget ska därutöver bistå vid nyetableringar. 
 
Bolaget ska 

• Erbjuda kontakter och tjänster till kommunens näringsliv 

• Främja samverkan mellan företag och informera om efterfrågad ut-
bildning 

• Bistå i marknadsföringen av kommunens näringsliv 

• Stödja besöksnäringen i dess utveckling genom att bidra till ökat 
antal aktörer och förbättrat samarbete 

• Stärka kommunen som attraktiv etableringsort för företag
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4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget skall ingå i kommunens krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell beskaf-
fenhet. 
 
5. Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 

bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
6. Ekonomiska mål 

• Bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en 
utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet. 

 
Bolaget ska varje år fastställa en ekonomisk och verksamhetsmässig 
flerårsplan för de närmsta räkenskapsåren. 
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