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Årliga ägardirektiv för 2019 till de helägda kommunala bolagen 

Inför varje nytt budgetår ska kommunfullmäktige besluta om årliga ägardirektiv för de kommunala 

bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie budgetprocess och omfattar bland annat mål, 

uppdrag och ekonomiska målsättningar. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolags-

stämma efter att kommunfullmäktige antagit kommunens budget. 
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1. AB Ronneby Helsobrunn 

1.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2019 

Bolaget har att beakta strategiska målområden och att verkställa de uppdrag som anges i kommun-

fullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intentioner som anges i kommunens 

vision. 

1.2 Ekonomiska mål  

Bolaget är moderbolag Ronneby kommuns bolagskoncern och bedriver ingen egentlig verksamhet 

varför det ekonomiska avkastningskravet är ett nollresultat.  

 

Bolaget finansierar den finansiella kostnad (92 840 tkr) som förvärvet av Ronneby Miljö och Tek-

nik AB föranleder genom erhållande av koncernbidrag från Ronneby Miljö och Teknik AB.   

 

Bolaget finansierar den finansiella kostnad (4 000 tkr) som förvärvet av AB Ronnebyhus föranleder 

genom erhållande av utdelning/koncernbidrag från AB Ronnebyhus. 

1.3 Övriga ägardirektiv 

 Den återbetalning av villkorade aktieägartillskott om 1,5 mkr som dotterbolaget AB Ron-

neby Industrifastigheter gör, ska föras vidare till Ronneby kommun. 

 Den utdelning/koncernbidrag om 1,0 mkr som dotterbolaget AB Ronneby Industrifastig-

heter ska lämna enligt Ronneby Kommuns budget 2019, ska föras vidare till Ronneby kom-

mun. 

 Den utdelning/koncernbidrag om 1,0 mkr som dotterbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB 

lämnar enligt Ronneby Kommuns budget 2019, ska föras vidare till Ronneby kommun. 

 

  



 
ÅRLIGA ÄGARDIREKTIV FÖR 2019 TILL 
RONNEBY KOMMUNS HELÄGDA BOLAG 
KF xxx/2018 

3 

 

2. AB Ronnebyhus  

2.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2018-2019 och budget 2019  

Bolaget har att beakta strategiska målområden och att verkställa de uppdrag som anges i kommun-

fullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intentioner som anges i kommunens 

vision. 

 

Bolaget har tilldelats uppdrag inom följande strategiska målområden: 

 

Attraktivt boende 

 AB Ronnebyhus får ett ägardirektiv att under perioden 2018-2020 utöka antalet lägenheter i 

samtliga av de mindre tätorterna där AB Ronnebyhus har bostäder sedan innan, Backa-

ryd/Hallabro/Eringsboda/Johannishus/Listerby. Minst totalt 40 lägenheter. (Ansvarig AB 

Ronnebyhus). 

 Rapportering av insatser för att öka tryggheten bland kommunens invånare. (Ansvarig Alla 

nämnder/förvaltningar/bolag, rapportering i samband med tertialuppföljning och årsbokslut 

2019).  

 

En bra omsorg 

 Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom vård- och omsorgs-

boende under längre tid av värmebölja. (Ansvarig ÄN/Äldreförvaltningen i samverkan med 

AB Ronnebyhus, rapportering till KS i juni 2019). 

 

En bra miljö 

 Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen. 

(Ansvarig Alla nämnder och bolag, rapportering i samtliga tertialuppföljningar och års-

bokslut). 

 

Ekonomi i balans 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen får i uppdrag att under 2019 reducera sina loka-

lytor och i första hand använda kommunens egna fastigheter till sina lokaler. (Ansvarig 

Alla nämnder, styrelser och verksamheter i kommunkoncernen. Rapport i samband med 

tertialrapporter och årsrapport). 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen, undantaget Överförmyndarnämnden, får ett ge-

nerellt effektiviseringskrav (på personalkostnaden) på 0,5% för 2019, ytterligare 1,0% 

för 2020 och 2,0% ytterligare för 2021. Besparingar för kostnadsreducering av lokalyta 

får tillgodoräknas och avräknas då besparing av personalkostnader. 

2.2 Ekonomiska mål  

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet 

som uppgår till lägst 10 %.  

 

Avkastningskrav 

Avkastningskravet ska ta hänsyn till den aktuella marknadssituationen lokalt, beståndets belägen-

het, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta.  

 



 
ÅRLIGA ÄGARDIREKTIV FÖR 2019 TILL 
RONNEBY KOMMUNS HELÄGDA BOLAG 
KF xxx/2018 

4 

 

Bolaget ska långsiktigt eftersträva ett avkastningskrav på 5-9 % på verkligt värde. 

 

AB Ronnebyhus ska lämna utdelning till moderbolaget, motsvarande moderbolagets faktiska finan-

siella kostnad som förvärvet av aktierna i AB Ronnebyhus föranleder. Utdelningen sker året efter 

det aktuella räkenskapsåret. 

2.3 Övriga ägardirektiv 

 AB Ronnebyhus ska förutom den normala redovisningsstrukturen även redovisa sin verk-

samhet uppdelad på ett affärsområde huvudsakligen med privata hyresgäster och ett huvud-

sakligen med fastigheter med kommunal verksamhet, t ex äldreboenden och gruppbostäder. 

 All ny, till- och ombyggnad ska ske i enlighet med Ronneby kommuns generella kvalitets-

program för hållbar byggnation. 

 AB Ronnebyhus ska bekosta del av Ronneby kommuns driftkostnader för Hjorthöjdens 

bibliotek och fritidslokal inom ramen för främjande av integration och social sammanhåll-

ning i bostadsområdet. Beräknas till 700 tkr per år. 

 AB Ronnebyhus ska bygga 75-100 lägenheter i kvarteret Kilen, klart för inflyttning senast 

år 2020. 
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3. Ronneby Miljö och Teknik AB 

3.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2019 

Bolaget har att beakta strategiska målområden och att verkställa de uppdrag som anges i kommun-

fullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intentioner som anges i kommunens 

vision. 

 

Bolaget har tilldelats uppdrag inom följande strategiska målområde: 

 

Attraktivt boende 

 Rapportering av insatser för att öka tryggheten bland kommunens invånare. (Ansvarig Alla 

nämnder/förvaltningar/bolag, rapportering i samband med tertialuppföljning och årsbokslut 

2019).  

 Plan för ett utbyggt fibernät för att uppnå 100% tillgång för permanent boende och företag 

till och med år 2020. (Ansvarig KS/miljöteknik, rapportering senast till KS i maj 2019). 

 

En bra miljö 

 Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen. 

(Ansvarig Alla nämnder och bolag, rapportering i samtliga tertialuppföljningar och års-

bokslut). 

 

Ekonomi i balans 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen får i uppdrag att under 2019 reducera sina loka-

lytor och i första hand använda kommunens egna fastigheter till sina lokaler. (Ansvarig 

Alla nämnder, styrelser och verksamheter i kommunkoncernen. Rapport i samband med 

tertialrapporter och årsrapport). 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen, undantaget Överförmyndarnämnden, får ett ge-

nerellt effektiviseringskrav (på personalkostnaden) på 0,5% för 2019, ytterligare 1,0% 

för 2020 och 2,0% ytterligare för 2021. Besparingar för kostnadsreducering av lokalyta 

får tillgodoräknas och avräknas då besparing av personalkostnader. 

 

3.2 Ekonomiska mål  

Bolagets ekonomiska mål redovisas per rörelsegren. 

3.2.1 Elnät  

Avgifterna/taxan skall bestämmas så att täckning för kostnaderna erhålls. Taxe-/avgiftsutvecklingen 

ska ha en långsiktighet som tar hänsyn till kommande reinvesterings- och nyinvesteringsbehov.  

 

I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 

Kommunfullmäktige antar taxa.  

 

Avkastningskrav  

Rörelsegrenen kan bidra till att ge moderbolaget avkastning. Avkastningen beräknas på moderbola-

gets anskaffningsvärde för aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB. Avkastningen beräknas efter 
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moderbolagets faktiska upplåningskostnad inklusive borgensavgift för året, och betalas årligen i 

form av koncernbidrag till moderbolaget.  

 

Bolagets styrelse bestämmer fördelningen av koncernbidraget på respektive rörelsegren. 

3.2.2 Renhållning 

Taxan skall bestämmas så att täckning för kostnaderna erhålls. Avgiftsutvecklingen ska ha en lång-

siktighet som tar hänsyn till kommande reinvesterings- och nyinvesteringsbehov.  

  

I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 

Kommunfullmäktige antar taxa. 

  

Avkastningskrav  

Rörelsegrenen kan bidra till att ge moderbolaget avkastning. Avkastningen beräknas på moderbola-

gets anskaffningsvärde för aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB. Avkastningen beräknas efter 

moderbolagets faktiska upplåningskostnad inklusive borgensavgift för året, och betalas årligen i 

form av koncernbidrag till moderbolaget.  

 

Bolagets styrelse bestämmer fördelningen av koncernbidraget på respektive rörelsegren. 

3.2.3 Vatten och avlopp 

Taxan skall bestämmas så att täckning för kostnaderna erhålls.  

 

I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 

Kommunfullmäktige antar taxa. 

 

Avkastningskrav  

Rörelsegrenen ska långsiktigt inte generera överskott. Rörelsegrenen ska bidra till finansiering av 

moderbolagets anskaffningsvärde för aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB  

 

Rörelsegrenens bidrag till finansieringen beräknas efter moderbolagets faktiska upplåningskostnad 

inklusive borgensavgift för året, och betalas årligen i form av koncernbidrag till moderbolaget.  

 

Bolagets styrelse bestämmer fördelningen av koncernbidraget på respektive rörelsegren. 

3.2.4 Värme 

Rörelsegrenen är konkurrensutsatt, varför det i prissättningen skall inräknas en för branschen nor-

mal riskpremie. Rörelsegrenen skall konsolidera ekonomin till ett positivt eget kapital. Därefter prö-

vas vilken ekonomisk målsättning som skall gälla för rörelsegrenen på längre sikt.  

 

I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxa. 

 

Avkastningskrav  

När rörelsegrenens egna kapital är positivt kan rörelsegrenen generera avkastning till ägaren. En av-

vägning skall ske i förhållande till behovet av konsolidering. Kommunen bestämmer i vilken om-

fattning och hur avkastningen skall lämnas. 
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3.2.5 Fiberoptiskt nät 

Rörelsegrenen är konkurrensutsatt, varför det i prissättningen skall inräknas en för branschen nor-

mal riskpremie. Rörelsegrenens kortsiktiga ekonomiska mål skall vara att rörelsegrenens intäkter 

täcker kostnaderna. Därefter prövas vilken ekonomisk målsättning som skall gälla för rörelsegrenen 

på längre sikt.  

 

I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxa. 

 

Avkastningskrav  

När rörelsegrenens egna kapital är positivt kan det bli aktuellt med avkastning till ägaren. En avväg-

ning skall ske i förhållande till behovet av konsolidering. Kommunen bestämmer i vilken omfatt-

ning och hur avkastningen skall lämnas. 

 

3.3 Övriga ägardirektiv 

 Ronneby Miljö och Teknik AB ska upprätta ekonomiska rapporter där resultat och balanse-

rad ställning framgår för respektive rörelsegren. Av rapporterna skall framgå koncernbidra-

gets/avkastningens fördelning per rörelsegren. 

 Ronneby Miljö och Teknik AB (renhållning) ska särredovisa den del som berörs av ”själv-

kostnadsprincipen” respektive den del som bedrivs enligt mer affärsmässiga principer. 

 Ronneby Miljö och Teknik AB ska årligen, utöver koncernbidraget som omnämns under ru-

brikerna avkastningskrav ovan, lämna koncernbidrag/utdelning om 1 mkr till moderbolaget 

enligt Ronneby kommuns budget 2019. 

 Ronneby Miljö och Teknik AB ska hantera nödvatten. 

 Ronneby Miljö och Teknik AB ska fortlöpande verkställa utbyggnaden av fibernätet enligt 

planen om 100 % utbyggnad. 
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4. Ronneby Miljöteknik Energi AB 

4.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2019 

Bolaget har att beakta strategiska målområden och att verkställa de uppdrag som anges i kommun-

fullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intentioner som anges i kommunens 

vision. 

4.2 Ekonomiska mål  

Bolaget förväntas inte generera överskott under de närmaste åren.  

4.3 Övriga ägardirektiv 
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5. AB Ronneby Industrifastigheter  

5.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2019 

Bolaget har att beakta strategiska målområden och att verkställa de uppdrag som anges i kommun-

fullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intentioner som anges i kommunens 

vision. 

 

Bolaget har tilldelats uppdrag inom följande strategiska målområde: 

 

Attraktivt boende 

 Rapportering av insatser för att öka tryggheten bland kommunens invånare. (Ansvarig Alla 

nämnder/förvaltningar/bolag, rapportering i samband med tertialuppföljning och årsbokslut 

2019).  

 

En bra miljö 

 Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen. 

(Ansvarig Alla nämnder och bolag, rapportering i samtliga tertialuppföljningar och års-

bokslut). 

 

Ekonomi i balans 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen får i uppdrag att under 2019 reducera sina loka-

lytor och i första hand använda kommunens egna fastigheter till sina lokaler. (Ansvarig 

Alla nämnder, styrelser och verksamheter i kommunkoncernen. Rapport i samband med 

tertialrapporter och årsrapport). 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen, undantaget Överförmyndarnämnden, får ett ge-

nerellt effektiviseringskrav (på personalkostnaden) på 0,5% för 2019, ytterligare 1,0% 

för 2020 och 2,0% ytterligare för 2021. Besparingar för kostnadsreducering av lokalyta 

får tillgodoräknas och avräknas då besparing av personalkostnader. 

 

5.2 Ekonomiska mål  

Vid kalkylering av hyresnivåer skall en för branschen rimlig riskpremie uttagas.  

 

Långsiktigt bör målsättningen vara att sträva efter en soliditet på lägst 15%.  

Avkastningskrav  

Baserat på att bolagets fria egna kapital uppgår till minst 30 MSEK, ska bolaget årligen återbetala 

1,5 MSEK (30 MSEK * 5%) avseende tidigare utbetalade villkorade aktieägartillskott. Återbetal-

ningen transfereras genom moderbolaget. 
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5.3 Övriga ägardirektiv 

 All ny, till- och ombyggnad ska ske i enlighet med Ronneby kommuns generella kvalitets-

program för hållbar byggnation. 

 AB Ronneby Industrifastigheter ska årligen, utöver återbetalning av villkorat aktieägartill-

skott som omnämns under rubriken avkastningskrav ovan, lämna koncernbidrag/utdelning 

om 1 mkr till moderbolaget enligt Ronneby kommuns budget 2019. 
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6. Ronneby Brunn AB  

6.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2019 

Bolaget har att beakta strategiska målområden och att verkställa de uppdrag som anges i kommun-

fullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intentioner som anges i kommunens 

vision. 

6.2 Ekonomiska mål  

Bolaget bedriver ingen egentlig verksamhet varför det ekonomiska avkastningskravet är ett nollre-

sultat.   

6.3 Övriga ägardirektiv 

 

 


