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Motiv för ägande av de kommunala bolagen
Kommunen eftersträvar med de kommunala bolagen uppnå affärsmässig
samhällsnytta där demokratiska och långsiktiga samhälleliga
inriktningssträvanden kombineras med affärsmässighet. Aktiebolagsformen har
fördelar då den kan drivas i verksamheter som har speciella krav på t ex
självständighet och avgränsning. Resultatmässiga upp- och nedgångar över flera
år kan jämnas ut och därmed inte belasta skattekollektivet. Aktiebolagslagen ger
vidare bl.a. tydliga ansvarsförhållanden för styrelseledamöter.
Bolagen är organ för vissa av kommunens verksamheter som bedömts lämpliga
att bedriva i aktiebolagsform. Bolagen står under kommunfullmäktiges styrning
och kommunstyrelsens uppsikt. För ändamålet har styrdokumenten Företagspolicy
respektive Motiv/Ägardirektiv tagits fram. Den senare presenteras i det följande.
Motiv för ägande
Motiv för kommunens ägande av de olika bolagen är kortfattat följande.
Moderbolag Vetlanda Stadshus AB
−

styra och leda dotterbolagen samt tillse att policies och direktiv efterlevs

−

genom sin samordningsfunktion stödja dotterbolagen att uppnå visioner och
mål grundad på samsyn till gagn för kommuninvånarnas bästa

−

leda och samordna kommungemensamma finansiella frågor och
riskexponeringar för koncernen

−

möjliggöra resultatutjämning mellan bolagen och avkastning till ägaren

−

initiera och driva särskilda projekt

Dotterbolag Witalabostäder AB
Via lokalt inflytande aktivt kunna påverka
−

tillgång till bra och tryggt boende i livets olika skeenden säkras
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−

erbjudande av bostäder av god kvalitet och tillika god servicenivå i flertalet
tätorter utöver centralorten

−

en positiv befolknings- och näringslivsutveckling i kommunen

−

att kommunens bostadssociala målsättningar kan upprätthållas

Dotterbolag Vetlanda Energi & Teknik AB
Via lokalt inflytande aktivt kunna påverka
−
−

att energiomställningen, bl.a. genom att främja utvecklingen mot
förnyelsebara energiformer tillgodoses
att infrastrukturen för kommunen avseende energiförsörjning, vatten/avlopp,
miljö/återvinning samt telekommunikationer/bredband utvecklas och säkras

Dotterbolag Vetlanda Industrilokaler AB
Via lokalt inflytande aktivt kunna påverka
−

ett främjande av mindre företag i etableringsfasen genom tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler för skilda branscher och näringar
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