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1. Generella ägardirektiv
De generella ägardirektiven anger vilka generella regler som gäller i frågor
som ägaren definierat som strategiska.

1.1

Mål och ekonomiska krav

Mål och ekonomiska krav för verksamheten fastställs årligen av landstingsfullmäktige. Styrelsen och ledningen ansvarar för att de fastställda målen
uppnås inom ramen för de ekonomiska kraven.
Styrelse och ledning ansvarar också för att genomföra övriga uppdrag från
landstingsfullmäktige till verksamheten.

1.2

Uppföljning och rapportering

Styrelse och ledning ansvarar för att verksamheten följs upp avseende
ekonomi, kvalitets-, och produktivitetsutveckling samt de övriga mål och
uppdrag som ges av landstingsfullmäktige.
Uppföljningen av verksamheten enligt ovan ska omfatta såväl verkligt utfall
som prognoser. Vid större avvikelser mot mål ska orsaker analyseras och
handlingsplaner för att korrigera avvikelserna upprättas och följas upp.
Rapportering ska ske till ägaren enligt de krav som ägaren specificerar.
Styrelse och ledning ansvarar för att inom de områden där landstinget
lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

1.3

Efterlevnad av lagar och styrande dokument

Styrelse och ledning ansvarar för
• att verksamheten följer tillämpliga lagar och regler
• att verksamheten följer av ägaren beslutade styrande dokument
• att tillse att motsvarande interna riktlinjer och föreskrifter upprättas
för bolaget/nämnden där så är tillämpligt samt arbeta för att de
efterlevs
• att efterlevnaden av styrande dokument följs upp och misstänkta
eller konstaterade överträdelser rapporteras till ansvarigt utskott
• att årligen i årsrapporten, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det i bolagsordningen och i förekommande fall specifika
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma.
Årsrapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.
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1.4

Principiellt viktiga beslut

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt ska hänskjutas till landstingsfullmäktige. Besluten ska därefter
för aktiebolag alltid fattas av bolagsstämman. Exempel på beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är köp och försäljning av
aktier, bildande av dotterbolag, förändring av aktiekapital, ingående av
principiellt viktiga avtal samt principiellt viktiga investeringar och
finansieringsfrågor samt beslut som kan antas riskera att strida mot
intentioner i styrdokument och direktiv.
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt ansvarar styrelse och ledning för att rådgöra med
landstingsstyrelsen.

1.5

Samverkan med andra delar av landstinget

För att på ett effektivt sätt fylla de uppgifter landstinget har gentemot länets
invånare krävs att alla enheter samverkar på ett ändamålsenligt sätt och ser
till koncernnyttan. Enheterna ska söka bästa möjliga samverkan och är
ansvariga för att följa ägarens riktlinjer för samverkan och samarbete.

1.6

Rätt till insyn

1.7

Insyn från allmänheten

Landstingsstyrelsen respektive Landstingshuset i Stockholm AB äger rätt
att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet.
Bolaget/nämnden ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom
avtal lämnas över till privata utförare.
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