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Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Allbohus 
Fastighets AB  
 
För Allbohus Fastighets AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna 
den 24 november 2015 av styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB. Direktivet 
ska gälla från extra bolagsstämma 2015. Direktivet har en långsiktig karaktär men 
bör ses över årligen. Direktivet är ett komplement till gällande bolagsordning. 
 
 
Grunder för verksamhet i bolagsform 
Kommunfullmäktige i Alvesta har den 16 juni 2015 antagit grunder för kommunal 
verksamhet i bolagsform – se bilaga. Dessa gäller samtliga bolag. 
 
 
Ägaridé; bolaget ska: 
• Följa kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt – 

integrerar lokalt boende med globala möjligheter”, särskilt avsnitten om hållbar 
tillväxt och människors vardag. 

• Förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder. 
• Förvalta och äga verksamhetslokaler för bästa nytta för kommunkoncernen.  
• Vara verktyg för bostadssociala åtaganden som underlättar integration samt 

minskar segregation 
• Drivas enligt affärsmässiga principer 
• Marknadsföra Alvesta kommun som en attraktiv boende- och verksamhetsort. 
• Sträva efter att utveckla hela kommunen 
 
 
Ekonomi och planering 
Mål och planeringsförutsättningar för bolaget är att: 
• Resultat efter bokslutsdispositioner men före koncerngemensamma 

bokslutsdispositioner och skatt är minst 4 mkr per år. Hela resultatet, eller del 
av, lämnas som koncernbidrag till moderbolaget.  

• Soliditeten ska långsiktigt öka (i bokslut 2014 är värdet 9,9 %)1 
• Bygga bostäder för att möta det behov som finns i Alvesta kommun. Bolaget 

ska även erbjuda nya bostäder utanför centralorten. En plan för lägenheter ska 
presenteras vid överläggningar med ägaren. 

• För den ca tredjedel av förvaltad yta som avser verksamhetslokaler åt 
kommunen (affärsgren verksamhetsfastigheter) gäller principen om 
självkostnad. Modellen och dess tillämpning ska följas upp vid överläggningar 
mellan kommunen och bolaget. 
 

                                                
1 Soliditeten kan dock gå ned vid omfattande investeringar de närmaste åren. 
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• Kostnader för verksamhetslokaler samt lokalvård och grönyteskötel åt 
kommunen behöver ses över så att bolaget medverkar i arbetet med en hållbar 
ekonomi för kommunkoncernen. Hur och på vilket sätt bolaget medverkar i det 
arbetet ska tas upp i en diskussion mellan kommunen och bolaget. 

• Bolaget ska följa kommunens klimat- och energistrategi 
• Vid frågor av principiell karaktär eller större ekonomisk vikt ska samråd ske 

med ägaren och ge denne möjlighet att underställa frågan kommunfullmäktige 
 
 
Samordning 
• Bolaget ingår i ”kommunkoncernen”. Alla bolag, inkl kommunen, ska samar-

beta för gemensam kommunnytta.  
• Tidplanering för bokslut, uppgiftslämnande, revision och årsstämma anpassas 

efter anvisningar från moderbolaget och kommunen för samordning av 
årsstämmor och årsredovisningar i kommunkoncernen. Bolaget ska samråda 
med koncernbolagets styrelse och dess verkställande ledning innan beslut fattas 
om anställning eller avveckling av verkställande direktör liksom lönesättning 
av VD 

• Bolaget ska i sin hantering av personalfrågor sträva efter att följa kommunens 
löne- och personalpolicies 

• Bolaget ska vara kommunen behjälplig med energiplaneringen och att ta fram 
ett bostadspolitiskt program. 

• Den ekonomiska ersättningen till styrelsens ledamöter bestäms av kommun-
fullmäktige i Alvesta kommun. 

 
 
Verksamhet och uppdrag 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagsla-
gen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 
det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verk-
samheten. Redovisningen ska kunna ligga till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunalla-
gen 6 kap 1 §. 
 
Styrelsen och lekmannarevisorn ska därutöver var för sig i intyg i samband med 
årsredovisningen bekräfta att verksamheten under det föregående kalenderåret 
bedrivits enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Eventuell avvikelse ska noteras 
och kommenteras. 
 
Dialog ägare – bolag 
Målet med dialogen ska vara: 
• En öppen och förtroendefull dialog skall kontinuerligt ske mellan bolag och  

ägare 
 
Bilaga 
Grunder för verksamhet i bolagsform 
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     Bilaga 
 
 
Grunder för verksamhet i bolagsform antagna i kommunfullmäktige 16 juni 
2015 
 
Motiv till att kommunen äger ett moderbolag med dotterbolag är samman-
fattningsvis: 

• Strategiska 
• Ekonomiska 
• Kommunnytta 
• Kompetensmässiga 

 
Bakgrund och skäl till ägandet utvecklas under rubriken Ägaridéer och bolags-
ordningar nedan.  
 

Balans företagsekonomi - samhällsekonomi 
De kommunala bolagen är en del i den kommunala verksamheten, men drivs i 
företagsform. Det kommunala syftet balanserar mellan dels det traditionella 
värdeskapandet med intäkter/kostnader ur ett företagsekonomiskt perspektiv 
(finansiell avkastning till ägarna) och dels ett samhällsekonomiskt perspektiv 
(kommunnytta) där värdeskapandet handlar om nytta i förhållande till kostnader 
för medborgarna.  
 
De företagsekonomiska kraven (definieras i riktlinjer och mål/ägardirektiv för 
varje bolag) är överordnade andra värdeskapande målsättningar ur ett 
nyttoperspektiv. Kommunal kärnverksamhet, främst skola-omsorg-vård, 
finansieras i huvudsak av kommunalskatt och statsbidrag. Skattesubvention till 
bolag får inte förekomma. Bolagen ska leva på egna intäkter och den ekonomiska 
stabiliteten ska successivt stärkas (ökad soliditet). Driftskostnader och 
investeringar ska därför hållas på en nivå som ger förutsättningar för en 
långsiktigt god ekonomi. 
 

Formell styrning av företagen 
Bolagen är självständiga juridiska personer som juridiskt har större befogenheter 
än en kommunal nämnd. Verksamheten går både under privaträttslig lagstiftning 
(aktiebolagslag med mera) och under offentligrättsliga regler. 
 
För att säkerställa inflytande över verksamhet och ekonomi i bolagen har 
kommunen direkt eller genom sitt moderbolag ett antal formella styrinstrument, 
främst genom att 
• vara ensam beslutande på bolagsstämma 
• utse bolagsstyrelse 
• utse revisorer 
• fastställa bolagsordning 
• lämna särskilda riktlinjer och mål för verksamhet och ekonomi 
• ta ställning till förslag före beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 
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• årligen pröva om bolagens verksamheter har varit förenlig med de kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 
Särskilda riktlinjer och mål 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt ägarbolaget Alvesta Kommunföretag AB att 
förvalta och utöva kommunens ägarroll. Kommunstyrelsen beslutar om särskilda 
riktlinjer och mål (ägardirektiv) till moderbolaget och Kommunföretag beslutar i 
sin tur om direktiv till övriga bolag. Direktiven ska fastställas på respektive bo-
lagsstämma. Ägardirektiven till bolagen ska ta upp: 
• riktlinjer för verksamheten 
• ekonomi- och verksamhetsplanering 
• samordning med övrig kommunal verksamhet 
• övrigt 
Riktlinjer/mål kan gälla under en i förväg angiven tidsperiod (år, mandatperiod 
etc) eller tillsvidare. Bolagsstämma fastställer direktiven. 
 

Värdeskapande dialog ägare - företag 
Bolagen ingår i ”kommunkoncernen”. I koncernen ska alla sträva efter att 
samarbeta optimalt för gemensam kommunnytta, att hålla ned/minska kostnader 
och en effektiv verksamhet. För att nå detta krävs en förtroendefull dialog mellan 
berörda representanter för ägare och bolag.  
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