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Särskilt ägardirektiv för Lysekils Stadshus AB 
 
Dnr:  LKS 2020-000026, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 11 
 
Förutom detta särskilda ägardirektiv omfattas bolaget av det för samtliga bolag 
gemensamma ägardirektivet antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § xx. 

Ändamål med bolagets verksamhet 
Lysekils kommun äger Lysekils Stadshus AB för att övergripande samordna de 
helägda kommunala bolagens verksamheter samt för att utöva en tydlig ägarroll. 

Ägarens krav 

Verksamhetens inriktning 

• Bolaget ska säkerställa att bolagskoncernens resultat är ekonomiskt hållbart 
och att möjligheterna till resultatutjämningar inom koncernen används på 
ett ekonomiskt rationellt sätt och till största möjliga ekonomiska nytta för 
Lysekils kommun. Bolaget fastställer nivån på koncernbidrag för koncernen i 
samband med upprättande av årets koncernbokslut.  

• Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder med fokus på 
att skapa största möjlig nytta för kommunen och de helägda bolagen som 
helhet ur såväl verksamhets- som kostnadsperspektiv, både på kort och lång 
sikt.  

• Hållbarhetsperspektivet ska vara vägledande i i bolagets verksamhet. 

• Bolaget ska vara en aktiv part i arbetet med att utveckla Lysekils kommun till 
en hållbar och attraktiv kommun för boende, utbildning, näringsliv och 
livskvalitet. 

• Bolaget ska två gånger per år genomföra en fördjupad dialog med 
dotterbolagen rörande omvärldsanalys, affärsplan, ekonomi och viktiga 
händelser för bolagets utveckling. 

• Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta 
samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och 
kommunens nämnder/förvaltningar. 

Ekonomiska mål 

• Inget specifikt avkastningskrav ställs på bolaget. 

• Långsiktig ekonomisk styrka – bolaget ska ha en soliditet på minst 7 %.  
• Bolaget ska fortlöpande följa upp och kontrollera bolagskoncernens 

finansieringsförhållanden, likviditet och andra ekonomiska förhållanden, 
exempelvis särskilda risker.  

Rapportering 
Bolaget ska följa de av kommunen utfärdade anvisningarna för budget, 
verksamhetsplanering och bokslut. 

Bolaget ska vad avser budget och ekonomisk uppföljning följa de riktlinjer och 
direktiv som utgår från kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en 
samordning i hela kommunkoncernen. 
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