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§ 64 Ägardirektiv Bostadsbyggen  
Diarienummer: RJL 2016/1159 

 

Beslut  

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 Tillstyrka föreliggande ägardirektiv för Bostadsbyggen 

i Jönköpings AB  

Sammanfattning  

Bostadsbyggen i Jönköping AB är ett bolag som till hälften ägs 

av Regionen och till hälften av Riksbyggen ekonomisk 

förening. Enligt kommunallagen har regionstyrelsen 

uppsiktsplikt över kommunala bolag.  

I förslag till ägardirektiv utvecklas bland annat ändamålet för 

bolagets verksamhet med beaktande av de avvägningar kring 

den kommunala kompetensen som får göras i ett icke helägt 

kommunalt bolag.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-1 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink meddelar att hon återkommer vid 

sammanträdet och önskar även då att aktieägaravtalet biläggs 

handlingarna. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 
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Justeras  

Håkan Jansson   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret  

Regiondirektörens stab 

Stefan Schoultz 

 

 

Regionstyrelsen 

Ägardirektiv Bostadsbyggen i 
Jönköping AB 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 fastställa föreliggande ägardirektiv för Bostadsbyggen i Jönköping AB 

Sammanfattning 

Bostadsbyggen i Jönköping AB är ett bolag som till hälften ägs av Regionen och 

till hälften av Riksbyggen ekonomisk förening. Enligt kommunallagen har 

regionstyrelsen uppsiktsplikt över kommunala bolag.  

I förslag till ägardirektiv utvecklas bland annat ändamålet för bolagets verksamhet 

med beaktande av de avvägningar kring den kommunala kompetensen som får 

göras i ett icke helägt kommunalt bolag.  

Information i ärendet 

Bakgrund 

Riksbyggen och Landstinget bildade 1956 en stiftelse, som fick namnet Stiftelsen 

Bostadsbyggen.  Ändamålet med stiftelsen var att inom Jönköpings läns 

landstingsområde förvärva, uppföra och förvalta fastigheter, huvudsakligen 

innehållande bostäderavsedda att upplåtas med hyresrätt. 

Genom förändring i lagstiftning för stiftelser kom stiftarna 1997 överens om att 

ändra ägarstruktur för ägande av stiftelsens fastigheter. Ägandet skulle 

fortsättningsvis ske genom ett gemensamt ägt aktiebolag med 50 procentig 

ägarandel för parterna.  

Bolagets firma är Bostadsbyggen i Jönköping AB. Enligt gällande bolagsordning 

är föremålet för bolagets verksamhet att äga och förvalta de fastigheter som 

bolaget förvärvat från Stiftelsen Bostadsbyggen men även att bedriva därmed 

förenlig verksamhet. 
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Regionstyrelsens uppsiktplikt 

Enligt kommunallagen gäller en förstärkt uppsiktplikt för verksamhet som drivs i 

bolagsform. Detta innebär att regionstyrelsen i årliga beslut ska bedöma bolagets  

 verksamhet i förhållande till ändamål som fullmäktige fastställt 

 verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna. 

 om frågor av principiell beskaffenhet underställs ägarna före beslut. 

I föreliggande förslag till ägardirektiv utvecklas bolagets ändamål där möjlighet 

ges att inom ramen för de kommunala befogenheterna utveckla bostäder på 

marknaden med prioritet för lokal- och bostadsbehov för Regionens verksamhet. I 

ett bolag som icke är helägt av regionen bedöms den kommunala kompetensen 

utifrån vad som är rimligt med hänsyn till ägarförhållanden.  

Ägardirektivet innehåller även ekonomiska mål liksom vilka krav på 

återrapportering till ägarna som gäller. 

I det aktieägaravtal som gäller regleras att bolagets styrelse ska utgöra det organ 

där alla för bolaget väsentliga och principiella beslut fattas. I förslag till 

ägardirektiv tydliggörs att de ledamöter som utses av regionfullmäktige ska i 

sådan fråga först inhämta instruktion från regionstyrelsen. Regionstyrelsen har att 

bedöma om fråga är av sådan vikt att den ska underställas fullmäktige för beslut. 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

Regiondirektör Utredare 
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Regionledningskontoret  

Regiondirektörens stab 

Stefan Schoultz 

 

 

      

Ägardirektiv Bostadsbyggen i Jönköping 
AB 
Detta ägardirektiv avser Bostadsbyggen i Jönköping AB, (556501-0963), (nedan 

kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2016-xx-xx. 

1 Bolaget en del av den kommunala organisationen 
Bostadsbyggen AB är ett av Region Jönköpings län och Riksbyggen Ekonomisk 

Förening, till lika delar, samägt aktiebolag med säte i Jönköping 

Genom regionens hälftenägande är bolaget en del av Region Jönköpings läns 

verksamhet som innebär att bolaget i sin verksamhet ska beakta detta.  

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, även av det 

aktieägareavtal som ägarna träffat 1997-09-30 samt föreliggande ägardirektiv.  

2 Regionens ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i regionstyrelsens reglemente. Bolaget erinras om att 

regionstyrelsen utifrån sin uppsiktplikt har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om 

verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 

fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

3 Bolagets verksamhet -ändamål 
Bolagets verksamhet (ändamål) är enligt bolagsordningen att äga och förvalta de 

fastigheter som bolaget förvärvat från Stiftelsen Bostadsbyggen och bedriva 

därmed förenlig verksamhet. Ägarna är överens om att detta uppdrag till bolaget 

och styrelsen omfattar att: 



 

    2(3) 

2016-04-11 RJL 2016/1159 

 
 

 

 äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler för marknaden, med 

prioritet av lokal- och bostadsbehov för verksamheten i Region 

Jönköpings län 

 erbjuda bostäder och lokaler med god kvalitet och hög servicegrad till dess 

hyresgäster. 

 bedriva verksamheten på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 

sätt. 

 uppfylla miljökrav och verka mot miljömål som väl överensstämmer med 

de båda ägarnas ambitioner. 

 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller 

som omfattas av den kommunala kompetensen i ett icke helägt kommunalt bolag. 

 

5 Budget och verksamhetsplan 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna senast 1 april. 

 

6 Ekonomiska mål 
Bolaget ska bedriva verksamheten med ekonomisk lönsamhet och stabilitet, med 

mål om minst 20 % soliditet och en räntetäckningsgrad 
1)

 på minst 1,5 ggr/år som 

ett genomsnitt över en fem-årsperiod.   

Investeringar kan finansieras med lån för vilka regionen kan lämna borgen. 

Borgensavgift utgår i dessa fall. 

Not 1  

Räntetäckningsgrad definieras som ”Resultat före räntenetto dividerat med räntenetto” 

 

6 Rapportering - uppföljning 

Förvaltningsberättelse 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av beslutad verksamhetsplan och vad som i övrigt anges i 

bolagsordningen och dessa direktiv. 

Redovisning ska vara utformad så att den kan läggas till grund för 

regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt vad som anges i kommunallagen 6 kap. 

1 och 1 a §§ samt som grund för lekmannarevisorns granskning. 
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Information och ägardialog 
Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget 

ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.  

Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 juni och 

31 december.  Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktiga 

omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 

Ägarna ska utan dröjsmål få del av  

- protokoll från bolagsstämma 

- protokoll från styrelsen 

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 

från lekmannarevisor. 

Kommunal koncernredovisning  
Bolaget ska till regionen lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för 

upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

Granskningsrapport  lekmannarevision 
Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 

huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån verksamhetsplan,  

bolagsordning ,detta ägardirektiv samt de kommunala befogenheter som utgör 

ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisor inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 

som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina 

iakttagelser regionstyrelsen 

 

7 Fullmäktiges ställningstagande 
I föreliggande aktieägaravtal, 1997-09-30, har ägarna överenskommit att bolagets 

styrelse ska utgöra det organ där alla för bolaget väsentliga och principiella beslut 

fattas. 

Inför beslut av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt ska de 

styrelseledamöter som utsetts av regionfullmäktige inhämta instruktion från 

regionstyrelsen. 

 

8 Bolagsstämma 
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni hålla bolagsstämma/årsstämma. 

Kallelse till bolagsstämma ska delges ägarna senaste 45 dagar före utsatt dag för 

bolagsstämma/årsstämma. 

 




















