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Ägardirektiv för Simrishamns Bostäder AB 

org. nr 556100-8417 
 

Dessa ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige i Simrishamn 2014-03-31, § 52 , och 

fastställda vid bolagsstämma _____________. 
 

Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

 

Bolaget är ett organ för kommunens verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under kommun-

styrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen (med stöd 

av delegation) utfärdade direktiv, som beslutats av bolagsstämman. 

 

Bolagets allmännyttiga syfte är att främja bostadsförsörjningen och samhällsutvecklingen i 

kommunen genom att tillgodose olika bostadsbehov med ett varierat bostadsutbud av god kvali-

tet, som kan attrahera olika hyresgäster. Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer, vilket innebär att besluten som fattas alltid ska utgå ifrån vad som gagnar bolaget i ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 

kommunfullmäktige genom 

• gällande bolagsordning 

• gällande ägardirektiv 

• förekommande avtal mellan Simrishamns kommun och bolaget. 

 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska 

utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål. 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktören att omedelbart följa av bolags-

stämman antagna ägardirektiv, om de inte står i strid mot styrelsens ansvar gentemot bolaget 

enligt 18 kap. 1-3 §§ handelsbalken, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag 

eller författning. 

 

Kommunens insyn och ägarfunktion 

 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen, som utövar kommunfullmäktiges 

ägarfunktion vid bolagsstämma i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Simrishamns kommun åtar sig genom dessa ägardirektiv att 

• fortlöpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om sakförhållanden 

som är av betydelse för bolagets verksamhet 

• svara för att en bostadsförsörjningsplan är framtagen och hålls aktuell som grund för bo-

lagets verksamhet. 

 

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att 

till kommunstyrelsen snarast översända 

• protokoll från bolagsstämma, 

• protokoll från styrelsesammanträde, 

• minnesanteckningar från ägarsamråd, 
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• bolagets årsredovisning, delårsrapport och – efter överenskommelse – annan ekonomisk 

uppföljning, 

• revisionsberättelse, 

• granskningsrapport från lekmannarevisor. 

 

Innehåller protokoll, som ska översändas till kommunstyrelsen, uppgift av sådant slag, att bola-

get ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget 

utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. Bolaget ska munt-

ligen informera kommunstyrelsen i sådana strategiska frågor som av sekretesskäl uteslutits, om 

inte styrelsen bedömer att 7 kap. 36 § aktiebolagslagen hindrar detta. 

 

Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som den begär. Karaktären och omfattningen 

av den fortlöpande informationen ska bestämmas efter samråd med bolagets styrelse. 

 

I samband med att kommunstyrelsen efter kallelse till bolagsstämma utser ombud ska bolaget, 

genom dess ordförande eller vd, lämna kommunstyrelsen information om de ärenden som ska 

behandlas vid bolagsstämman. 

 

Den lämnade informationen ska därefter ligga till grund för de instruktioner som kommunstyrel-

sen lämnar om hur ombudet ska rösta i ärendena vid stämman. Om bolagsstämman ska behandla 

frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid frågan om ombudsinstrukt-

ion behandlas i kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling 

eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag eller i övrigt undantas enligt 7 kap. 36 § 

aktiebolagslagen. 

 

Samordning 

 

Bolaget ingår i kommunkoncernen. Alla företag, inkl. kommunen, bör sträva efter att samarbeta 

bra för att minska kostnader och för att arbeta effektivt. Kommunen och bolaget ska därför i 

samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade intressen. 

 

Samordning bör så långt möjligt ske av kommunens gemensamma funktioner som t.ex. ekono-

misystem, personal- och lönesystem samt IT-stöd i övrigt. 

 

Exempel på områden där samverkanslösningar inom kommunkoncernen ska eftersträvas är 

• medelsförvaltning, 

• övergripande marknadsföring, 

• upphandling. 

 

Utöver lagen om offentlig upphandling ska bolaget även i övrigt följa kommunens gällande prin-

ciper för upphandling. 
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Verkställande direktören ska inbjudas att delta i förvaltningschefernas möten för att underlätta 

samordningen inom kommunkoncernen. 

 

Bolaget ska på lämpligt sätt med hänsyn till bolagets verksamhet tillämpa Simrishamns kom-

muns riktlinjer för personalpolitik, ledning och organisation. 
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Bolaget ska informera kommunstyrelsen innan bolagets styrelse fattar beslut om anställning av 

verkställande direktör i bolaget. Information ska även ges vid avveckling av verkställande direk-

tör. Allmänna riktlinjer för VD:s anställningsvillkor samordnas med kommunens policy. 

 

Bolaget är kommunal remissinstans till kommunstyrelsen. 

 

Bolagets verksamhet 

 

Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget ska bedriva, samt ändamå-

let med bolagets verksamhet. 

 

Bolaget ska, utifrån ett allmännyttigt syfte, genom produktion och utveckling av bostäder bidra 

till kommunens positiva utveckling och tillväxt. Detta baseras på kommunens bostadsförsörj-

ningsplan samt bolagets affärsplan. 

 

Bolagets utbud av lägenheter ska vara anpassat till efterfrågan. Bolaget ska sträva efter att ha ett 

utbud av bostäder för de flesta kategorier av bostadskonsumenter och erbjuda sina hyresgäster 

stort inflytande i boendet. 

 

Bolaget ska även sträva efter att 

 - skapa trygga boendemiljöer, 

 - bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle, 

 - motverka segregation, 

 - främja jämställdhet, och 

 - erbjuda ett prisvärt boende. 

 

Budget och affärsplan 

 

Bolaget ska under varje mandatperiod fastställa affärsplan för de närmaste räkenskapsåren, 

varav de första detaljplaneras och budgeteras. Affärsplan och budget ska delges kommunsty-

relsen i den mån detta inte strider mot 7 kap 36 § aktiebolagslagen.. 
 

Ekonomi och finanser 

 

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och ekonomiskt långsiktigt hållbara principer. 

Bolaget ska skapa det ekonomiska utrymme som behövs för att man ska kunna fullfölja kommu-

nens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet. 

 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som 

ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. 

 

Fram till år 2017 ska avkastningen successivt öka för att senast under år 2017 vara minst statslå-

neräntan + 1 % årligen av eget kapital i bolaget. Kommunen ställer ett långsiktigt avkastnings-

krav på bolaget motsvarande statslåneräntan + 2 % årligen av eget kapital i bolaget. Soliditeten 

får inte understiga 7 %. 
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Borgensåtagande 

 

Bolaget ska till kommunen betala en borgensavgift för vid varje tillfälle utnyttjad kredit som har 

kommunal borgen som säkerhet. 
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Kommunstyrelsen utövar kommunfullmäktiges ägarfunktion, och har i den funktionen befogen-

het att fortlöpande justera den procentuella borgensavgift som tas med hänsyn till kreditmark-

nadsmässiga bedömningar. 

 

Information till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med vice ordförandena kalla representanter 

för bolaget (styrelseledamöter, verkställande direktör) till kommunfullmäktiges sammanträde för 

att närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet inom ramen för styrelsens och verkstäl-

lande direktörens upplysnings- och vårdnadsplikt enligt aktiebolagslagen 7 kap. 36 §. 

 

Årligen ska kommunfullmäktiges ledamöter informeras om bolagets verksamhet och ekonomi i 

den mån det inte strider mot 7 kap 36 § aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen och dess suppleanter 

 

Styrelseledamöternas suppleanter är personliga. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleanterna ska alltid 

kallas till styrelsesammanträde och ska för kännedom delges beslutsunderlag och skriftlig in-

formation i samma utsträckning som ledamöter. 

 

Kommunens bestämmelser om reseersättningar ska tillämpas av bolaget. Arvoden ska beslutas 

av bolagsstämman. 

 

Utvärdering av styrelsens arbetsformer 

 

Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsens och ledamöternas arbete. 

 

Utvärdering av verkställande direktörens arbete 

 

Styrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens arbete tillsammans med denne. 

 

Revision, lekmannarevisorer 

 

Bolagets lekmannarevisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kom-

munala syftet med bolagets verksamhet pröva om verksamheten utövats på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla utta-

lande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda 

mål. 

 

Bolagets revisor är skyldig att lämna uppgifter till lekmannarevisorerna enligt 9 kap. 46 § aktie-

bolagslagen. 

Bolagets revisor äger rätt att, för att lämna information om bolagets angelägenheter, avkräva 

kommunens revisorer sekretessförbindelse. 
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