
Ägardirektiv Lidköpings Näringslivsfastigheter AB 

Utöver bolagsordning, policy och tidigare fattade särskilda beslut ska följande ägarpolicy gälla vad 
avser Lidköpings Näringslivsfastigheter, nedan även nämnt som Bolaget. 

 

Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget är skapat för, och har som huvuduppgift att främja näringslivet i Lidköpings kommun.  

Verksamhet 

Bolaget ska bygga eller förvärva samt förvalta byggnader för uthyrning till hantverk, industri och 
tjänsteföretag samt besöksnäring.  
 
Genom regelbundna kontakter med kommunledning, enskilda företag och näringslivets lokala 
organisationer ska bolaget hålla sig à jour med och öka kunskapen om de olika lokalbehov som 
behöver lösas. 

      Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, och vara ekonomiskt självbärande.  

Bolagets samhällsnytta 

Bolaget är en viktig del i kommunens näringslivspolitik, och ska som primärt syfte ha att i nära 
samarbete med kommunen och andra intressenter bygga eller förvärva byggnader/anläggningar samt 
förvalta, för uthyrning till företag, föreningar och stiftelser, stat/ landsting samt kommunala förvaltningar. 

 

Ägarens krav 

Verksamhetsmål utifrån vision och kommunövergripande mål 

Bolaget ingår som en viktig del i kommunkoncernen och har att i tillämpliga delar följa de mål, 
strategier, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit. Dessa gäller som kompletterande 
ägardirektiv för bolaget. 

Verksamheten i bolaget syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen och kommuninnevånarna. 

Bolaget ska vara en aktiv aktör inom fastighetsbranschen och lokalförsörjningen i kommunen. 

Genom samverkan med såväl kommunala förvaltningar som privata företag och föreningar, ska bolaget 
medverka till en positiv utveckling av näringslivet i Lidköping.  

Ekonomiska mål 

Bolagets ska följa kommunens finanspolicy. 

Bolagets ekonomiska mål är att direktavkastningen på fastigheterna aldrig ska understiga 3%. 



Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto dividerat med beräknat marknadsvärde, och 
där driftnettot är lika med fastigheternas intäkter minus drift- och underhållskostnader samt 
fastighetsskatt.  

Bolagets långsiktiga mål är att bolagets soliditet bör vara lägst 15%. 

Bolaget ska, om styrelsen för bolaget bedömer att resultatet så medger, till kommunen lämna årlig 
avkastning på insatt aktiekapital. Avkastningen ska vara lika med räntan på kommunens koncernkonto 
för inlåning. 

 
Specifika uppdrag 
Bolaget kan också ges särskilda uppdrag att medverka vid lokalförsörjning till kommunala verksamheter 
och föreningslivet. 
 
Bolaget kan också ges uppdrag att medverka i särskilda utvecklingsprojekt där fastighetsfrågor är av 
stor betydelse, som t.ex. Hamnstaden, där bolaget förutsätts medverka aktivt. 

 

Rapportering 
Bolaget ska utöver de rapporter som finns beskrivna i Kommunens Företagspolicy även rapportera det 
ekonomiska utfallet under verksamhetsåret. 

Rapporten lämnas per tertial i enlighet med anvisningar utfärdade av kommunledningskontoret och 
omfattar även en utvärdering av de ekonomiska målsättningarna angivna i detta dokument. 
 

Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de 
avseenden som omnämns i första stycket. 
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