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§ 39
Instruktion till ombud vid årsstämmor för
kommunala bolag verksamhetsåret 2019
(KSKF/2019:40)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna kommuns ombud i Eskilstuna Kommunföretag AB, Tuna Kross AB,
ELP 4 AB samt Gjutaren i Torshälla AB, instrueras att vid respektive årsstämma –
under förutsättning av revisorernas tillstyrkan – rösta för att årsstämman:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av
verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att ärendet avser instruktioner
till ombuden vid årsstämmor i Eskilstuna Kommunföretag AB, ELP4 AB, Gjutaren
i Torshälla AB samt Tuna Kross AB för verksamheten år 2018.
Ägardirektiv gällande verksamhetsåret 2019 antogs vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni 2018, § 124, och kommer att återrapporteras till
kommunfullmäktige i delårsuppföljning och årsredovisning.
I samband med pågående budgetarbete för 2020 kommer ägardirektiven till
bolagskoncernen att förnyas avseende uppdrag. Ägardirektiv för 2020 fastställs av
kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni 2019 för samordning i
kommunkoncernens samlade budgetarbete.

Yrkande
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna kommuns ombud i Eskilstuna Kommunföretag AB, Tuna Kross AB,
ELP 4 AB samt Gjutaren i Torshälla AB, instrueras att vid respektive årsstämma –
under förutsättning av revisorernas tillstyrkan – rösta för att årsstämman:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av
verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.

Ärendebeskrivning
Aktiebolag med kommunala ägarintressen håller årsstämmor under perioden aprilmaj varje år. Ärendet avser instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Eskilstuna
Kommunföretag AB, ELP4 AB, Gjutaren i Torshälla AB samt Tuna Kross AB för
verksamheten år 2018.
Ägardirektiv gällande verksamhetsåret 2019 antogs vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni 2018, § 124, och kommer att återrapporteras till
kommunfullmäktige i delårsuppföljning och årsredovisning.
I samband med pågående budgetarbete för 2020 kommer ägardirektiven till
bolagskoncernen att förnyas avseende uppdrag.
Ägardirektiv för 2020 fastställs av kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni
2019 för samordning i kommunkoncernens samlade budgetarbete.
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Tommy Malm
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Eskilstuna Kommunföretag AB
Tuna Kross AB
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