Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB
Fastställda av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 13 februari 2017 § 4.
Ägardirektiv för verksamheten i Malung-Sälen Turism AB (556262-6290), nedan kallat bolaget.
1. Bolaget
Bolaget är ett helägt kommunalt driftbolag och ingår i koncernen Malung-Sälens kommun.
Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa de direktiv som
lämnas av kommunfullmäktige.
2. Bolagets ändamål
Bolaget ska ansvara för den operativa verksamheten vid Malungs camping. Med det operativa
ansvaret följer att bolaget ska bidra till att verksamheten vid Malungs camping underhålls och
utvecklas utifrån högt ställda krav på affärsmässighet, attraktivitet och kvalitet samt på service och
tillgänglighet.
Bolaget kan tillföras eller åta sig driftsansvar för annan verksamhet som står i överenstämmelse med
bolagets ändamål, syfte och verksamhet.
Bolaget får bedriva annan kommersiell verksamhet, inklusive konsultverksamhet avseende
utvecklande och etablerande av event och arrangemang, inom ramen för sitt verksamhets- och
kompetensområde samt i enlighet med ändamålet för bolaget. Tillika får bolaget ingå kommersiellt
partnerskap med annan aktör i form av projekt, organisatorisk samverkan och i fråga om
driftssamverkan, eller liknande.
3. Direktiv
Bolagets verksamhet ska grundas på följande kriterier.
Bolaget ska bidra till en god samordning och ett gott samarbete inom de verksamheter som MalungSälens kommun sammantaget redovisar som kommunkoncernen.
Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar uppnås beträffande underhåll, drift och inköp inom
koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska sökas i första hand med kommunens
tekniska förvaltning, men även andra förvaltningar i Malung-Sälens kommun samt med övriga bolag
där kommunen har ägarengagemang. Sådan samverkan ska årligen rapporteras till ägaren.
Bolaget ska i tillämpliga delar samordna sina aktiviteter, insatser och åtgärder i enlighet med den
marknadsföringsplan som fastställts för Malung-Sälens kommun.
Bolaget kan samverka med andra huvudmän och aktörer när det kan förväntas bidra till utveckling av
den egna verksamheten och de egna uppdragen.
4. Ekonomiska mål
Verksamheten ska bedrivas så att vissa ekonomiska grundkrav kan uppfyllas. Dessa grundkrav
preciseras genom fastställande av följande.
Bolaget ska drivas med krav på lönsamhet.
Vinst i bolaget ska i första hand användas för att konsolidera bolaget med målsättning att bibehålla en
soliditet på minst 10%.
5. Kapitalförvaltning
Bolagets likvida medel ska vara placerade till låg risknivå.
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Koncernsamverkan ska eftersträvas beträffande bolagets likvida förvaltning.
6. Uppföljning av verksamheten
Bolagets styrelse och vd ansvarar för att i första hand i årsredovisningen redovisa för hur
verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet.
Styrelsens protokoll översänds löpande till kommunstyrelsen via kommunkansliet.
Kommunstyrelsens ledamöter bjuds in till bolagets årsstämma.
7. Aktualitet
Detta ägardirektiv bör göras föremål för årlig översyn. Initiativ till sådan översyn kan tas av såväl
Malung-Sälens kommun som bolaget.
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