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Specifika ägardirektiv – AB Gislavedshus  
Ägarförhållande och benämning  
Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-
0514AB Gislavedshus helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-
6191. Ägardirektiv för AB Gislavedshus (bolaget) organisationsnummer 556053-5204. 

 
1. Kommunala ändamålet och syfte 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen. Bolaget ska bedriva 
verksamhet som är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  
 

2. Bolagets uppdrag 
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds kommun 
till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och näringsliv. 
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det 
handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
Bolaget ansvarar för att: 

- främja bostadsförsörjning inom kommunen genom att förvärva, bebygga, och förvalta 
bostadslägenheter, 

- anpassa nyproduktion av bostadslägenheter utifrån marknadens efterfrågan och behov, 
- erbjuda ett varierat utbud av bostäder i olika utförande och för olika målgrupper, 
- upplåta bostäder som är anpassade till särskilda behov hos grupper eller enskilda 

personer, 
- verka för en god IT-infrastruktur i alla sina bostäder, 
- erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande, 
- utveckla Gislaveds kommuns tätorter i samverkan med kommunens aktörer, 
- underhålla, modernisera och tillgänglighetsanpassa bostadslägenheter, 
- bidra till social hållbarhet. 

 
 

3. Gemensamma förutsättningar 
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), 
kommunallagen (KL), albolagen samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning 
samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv. 
 
 

4. Ekonomiska riktlinjer 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbara 
principer. Mot bakgrund av den omfattande om- och nyproduktion som bolaget står inför 
fastställs de ekonomiska målen för perioden 2021-2035 enligt följande: 
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• Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 38 %. 
• Bolaget ska som genomsnitt för perioden generera en avkastning på totalt kapital till 

minst 1,75 %. 
 
 

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och 
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först 
bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.  
 
 
 
Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.  
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