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§ 171
Revidering ägardirektiv AB Össebyhus (KS 2021.315)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av ägardirektivet för 
AB Össebyhus.

Ärendebeskrivning
En revidering av målen i kapitel sex i ägardirektivet för att bättre stämma överens med målen 
i kommunplanen för kommun och koncern. De nya målen:
* verksamhetsmålet är att bolaget ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.
De finansiella målen är:
* ett positivt resultat på 3 procent av omsättningen samt
* att soliditeten ökar.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-21, Uppdatering ägardirektiv AB Össebyhus
 1.7.1.3 Ägardirektiv för AB Össebyhus förslag 2021
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Tjänsteskrivelse

Revidering ägardirektiv 
AB Össebyhus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av 
ägardirektivet för AB Össebyhus.

Sammanfattning av ärendet
En revidering av målen i kapitel sex i ägardirektivet för att bättre stämma överens 
med målen i kommunplanen för kommun och koncern. De nya målen:
* verksamhetsmålet är att bolaget ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög 
kvalitet.
De finansiella målen är:
* ett positivt resultat på 3 procent av omsättningen samt
* att soliditeten ökar.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Erik Lanner Sandberg Marie Wallin
Ekonomichef Ekonomi- och finansanalytiker

Expedieras till:
Akten
Författningssamlingen
AB Össebyhus
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KOMMUNAL F ÖR FATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för AB Össebyhus
Antagna av kommunfullmäktige 1997-05-12, 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, KS 2021.xxx § 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Össebyhus, nedan kallat bolaget. Med ägaren avses i 
dessa direktiv kommunfullmäktige i Vallentuna kommun.

1.  Bolagets ställning i den kommunala organisationen
Bolaget är ett kommunalt aktiebolag för bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning 
och ägs av Vallentuna kommun. Förutom genom lag och författning regleras bolagets 
verksamhet och bolagets förhållande till ägaren genom

- gällande bolagsordning
- gällande ägardirektiv
- kommunens bolagspolicy
- förekommande avtal mellan ägaren och bolaget.

2.  Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Aktiebolagslagen föreskriver styrelsens ansvar för bolaget. Bolaget skall drivas enligt 
affärsmässiga marknadsorienterade grunder med iakttagande av kommunens 
ändamål med verksamheten och de regler som gäller för kommunalt ägda bolag. Tills 
vidare skall verksamheten bedrivas utan egen anställd personal.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Vallentuna kommun 
samt att följa bolagspolicy samt andra styrdokument som även gäller kommunens 
bolag. 

3.  Underställningsskyldighet
Innan bolaget fattar beslut om verksamheten av principiell karaktär eller annars av 
större vikt skall ägaren ges tillfälle att yttra sig enligt bolagspolicyn.

4.  Informationsskyldighet
Bolaget skall lämna ägaren löpande information om den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utvecklingen enligt bolagspolicyn.

5.  Miljö
Bolaget skall sträva efter att vid varje tidpunkt använda mest miljövänliga teknik 
inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt. 
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6.  Ekonomi och kapitalförvaltning
Målet för bolaget är en soliditet på 10%. En avkastningsnivå på eget kapital om ca 
15% per år ska eftersträvas. Ytterligare finansiella och verksamhetsmål kan 
fastställas i kommunplanen.
Strategiska inriktningar och mål i kommunplanen gäller även för kommunens 
helägda bolag. AB Össebyhus har egna mål som ska bidra till Vallentuna koncerns 
mål. 

Verksamhetsmål: 
 Bolaget ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Finansiella resultatmål:
 Ett årligt positivt resultat på tre procent av omsättningen 
 Att soliditeten ökar

Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till vinsten avkastningen. 
Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den 
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en 
procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets 
grundkapital. 

Vid upplåning och placering av likvida medel ska finanspolicyn följas. En avgift per 
lån på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets 
lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. Ägaren kan föreskriva 
att bolagets penninghantering skall anslutas till kommunens koncernkonto.

7.  Uppdrag avseende bostadsproduktion
Vallentuna kommunfullmäktige har i särskilt beslut 2016-02-15, §31, beslutat om 
följande komplettering av ägardirektiven:
 AB Össebyhus får i uppdrag att inleda förhandlingar om att sälja del av 

Vallentuna-Mörby 1:310 i syfte att möjliggöra för nyproduktion av hyresrätter 
för bostadsändamål.

 AB Össebyhus får i uppdrag att utse en förhandlingsdelegation för ändamålet.
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