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Särskilt ägardirektiv – Grenna International Campus AB
För de bolag som ingår i Jönköpings Rådhus AB-koncernen gäller dokumentet ”Gemensamt ägardirektiv”. För varje bolag finns också ett ”Särskilt ägardirektiv”. De särskilda ägardirektiven är fastställda av Jönköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-11-25 § 274 och därefter bekräftade på bolagsstämman.

1. Kommunens motiv för att äga Grenna International Campus AB
Ändamålet med verksamheten är att genom tillhandahållande av lokaler och service främja
utbildnings- och högskoleverksamheten i kommunen.

2. Bolagets uppdrag
Bolagets uppdrag är att erbjuda såväl nationella som internationella elever ett attraktivt
internatboende. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare och
verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

3. Mål och riktlinjer
3.1 God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska
klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. ”Hållbar
utveckling” harmonierar väl med detta men med fokus på miljöpåverkan.
Redovisning och uppföljning av mål sker på årsstämman för ägarna. Styrelsen ansvarar för hur
bolaget avser uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet.
3.2 Verksamhetsmål
Bolaget ska av de inneboende, högskolan och utbildningsförvaltningen upplevas som en effektiv och
kundorienterad leverantör av internatboende.
3.3 Finansiella mål
Bolagets resultat efter finansiella poster ska långsiktigt vara positivt.

2 (2)

3.4 Hållbar utveckling
I Jönköpings kommuns för tiden gällande Program för hållbar utveckling – miljö framgår mål för
kommunens nämnder och bolag. Samtliga bolag i koncernen ska arbeta med det som är gemensamt i
programmen samt de mål som avser respektive bolag.
3.5 Integration och jämställdhet
Kommunfullmäktige har beslutat att bolaget ska utforma konkreta och mätbara mål och lämna
rapport för integrations- och jämställdhetsarbetet.

4. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget ska se till att Rådhus AB bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:


Investeringar som överstiger 2 mnkr.

