
 
Sida 1 av 2 

 

Särskilt ägardirektiv för Havets Hus i Lysekil AB 
 
Dnr: LKS 2020-000018, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 13 
 

Förutom detta särskilda ägardirektiv omfattas bolaget av det för samtliga bolag 
gemensamma ägardirektivet antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § xx. 

Ändamål med bolagets verksamhet 
Havets Hus ska driva ett publikt havsakvarium och verksamhet som har en naturlig 
anknytning därtill. Bolagets ändamål är att visa och förmedla kunskap om den 
marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – 
Västerhavet. Syftet är vidare att öka människors medvetenhet om den marina miljön 
och en hållbar utveckling av denna. 

Lysekils kommun äger bolaget för att vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda 
en attraktion i kommunen för såväl besökare som invånare. I verksamheten ska 
bolaget vända sig till olika målgrupper samt aktivt medverka i marknadsföring och 
utveckling av besöksnäringen i Lysekils kommun. 

Ägarens krav 

Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska: 

• Bolaget ska i akvariet visa Västerhavslevande arter och miljöer och undervisa 
om havets ekosystem, ekosystemtjänster och vad som krävs för bevarande av 
dessa. 

• Bolaget ska vara en professionell partner i undervisningen om havet och 
skapa mervärde för de olika skolverksamheterna i såväl Lysekil som på andra 
håll.  

• Bolaget ska delta i olika projekt för att bevara havets biologiska mångfald. 

• Bolaget ska vara en aktiv part inom det maritima Lysekil, upprätthålla goda 
kontakter med marinbiologiska institutioner och verka för att i verksamheten 
kommunicera innovationer och forskning som är relaterade till havet samt 
där så är lämpligt medverka i marinbiologisk uppföljning/forskning.  

• Bolaget ska medverka i kommunens marknadsföring och samverka med 
andra aktörer inom Lysekils besöksnäring. 

• Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten. 

• Bolaget ska i sin verksamhet präglas av effektivitet och ständig förbättring. 

• Bolaget ska i sin verksamhet präglas av miljö- och klimathänsyn. 

• Hållbarhetsperspektivet ska vara vägledande i bolagets verksamheter. 
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• Bolaget ska attrahera besökare till Lysekil och verka för ett ökat antal 
besökare under hela året. 

• Bolaget ska genom sin verksamhet vara en aktiv part i arbetet med att 
utveckla Lysekils kommun som en hållbar och attraktiv kommun vad avser 
utbildning, näringsliv och livskvalitet. 

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

• Bolaget ska verka för att finna externa medfinansiärer, stöd från sponsorer 
och donationer inom ramen för det kommunala regelverket. 

 

Ekonomiska mål 

• Inget specifikt avkastningskrav ställs på bolaget. Verksamheten ska årligen 
generera ett resultat som är tillräckligt för att minst bibehålla det egna 
kapitalet utan koncernbidrag eller aktieägartillskott. Ägaren ställer inga krav 
på utdelning. 

Rapportering 
Bolaget ska följa de av moderbolaget 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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