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1. Inledning 

 

Visit Trelleborg AB ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av Trelleborgs kommun, 

och är verksamt inom turism och besöksnäring.   

 

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med 

Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.  

 

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun 

(KF 2018-11-26, §222, dnr KS 2018/307).  

 

Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall Visit Trelleborg AB följa de policys 

och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för bolaget.  

Bolaget skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 

offentlighetsprincipen, bolagets informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor, 

intern kontroll, samt upphandlingssamordning. Bolaget skall också särskilt observera 

underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

 

2. Syfte och uppdrag 

 

2.1 Det kommunala ändamålet 

 

Föremålet för bolagets verksamhet är att i samverkan med besöksnäringen samt kommunens 

nämnder/förvaltningar och bolag utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun 

som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.  

 

Ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla, profilera 

och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för besökare. 

 

2.2 Uppdrag 

 

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen, utveckla, profilera och marknadsföra 

Trelleborgs kommun som destination föra att därigenom bidra till tillväxt och turistekonomisk 

omsättning. 

Bolaget ska stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten 

som stimulerar den turistekonomiska omsättningen. 

Bolaget skall driva, sköta och utveckla kommunens småbåtshamnar.  

 

 

3. Mål  

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun.  

Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Visit Trelleborg AB utifrån kommunens 

strategiska inriktningar.  



Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål som bidrar till följande inriktningsmål: 

• Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar 

• Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet 

• Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning 

  

 

4. Ekonomi 

 

Bolaget skall enligt tidplan som fastställs av kommunen lämna underlag till Trelleborgs 

Rådhus AB till grund för upprättande av delårsrapporter och årsredovisning.  

 

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets 

verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i 

ägardialogerna.  

 

4.1 Likviditet 

 

Bolaget ansvarar för sin likviditet. Kommunkoncernen skall tillämpa en sammanhållen 

finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel skall placeras på 

kommunens koncernkonto med särskilt konto för bolaget.  

 

4.2 Upplåning 

 

Bolaget skall normalt sett inte uppta lån för sin verksamhet. 

 

4.3 Koncernbidrag 

 

Bolaget skall motta koncernbidrag för sin verksamhet som ersätter tidigare anslag från 

Trelleborgs kommun. Bidragets storlek bestäms av Trelleborgs Rådhus AB’s styrelse. 

Om koncernbidrag inte kan överföras i tillräcklig omfattning skall anslag tillskjutas från 

Trelleborgs kommun.  

En budget skall utarbetas i dialog med bolaget och skall meddelas bolaget senast i 

november året före verksamhetsåret.  

 

 

5. Beslut om ägardirektiv 

 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i 

eventuella dotterbolag. 

 
 

Definitioner 
 

Kommunkoncern:  Trelleborgs kommun och dess ägda bolag 

 

Koncern:  Den ”äkta” koncernen med Trelleborgs Rådhus AB som 

moderbolag och dess dotterbolag 

 


