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Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag  

1. Syfte 

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag är att utveckla och 

tydliggöra ägaridén/ändamålet med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren 

ställer på bolaget.  

I detta särskilda ägardirektiv benämns moderbolaget Mariehus AB med dotterbolag som 

”Mariehusgruppen” alternativt ”bolaget”.  

2. Ändamål 

Mariehusgruppen ska med utgångspunkt i de övergripande målen för Mariestads 

kommun som beslutats av kommunfullmäktige uppföra, köpa, sälja och förvalta 

fastigheter för bostäder och lokaler för näringslivets och kommunens behov inom 

Mariestad kommun.  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostads- och lokalförsörjningen i 

kommunen.  

Bolaget ska aktivt samverka med ägaren beträffande drift och förvaltning av övriga 

fastigheter, i syfte att utveckla och effektivisera kommunens fastighetsbestånd samt 

regelbundet pröva om förutsättningar finns att utveckla bolaget genom att tillföra 

ytterligare verksamheter som genererar kostnadseffektiviseringar i kommunkoncernen.  

Mariehusgruppen ska med utgångspunkt i ägardirektivet på ett aktivt sätt bidra till att 

utveckla Mariestads kommun till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i 

och regelbundet i samverkan med ägaren ta fram planer för byggnation i enlighet med 

intentionerna i gällande översiktsplan.  

Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och 

standard. Bolaget kan även tillhandahålla kommersiella lokaler. Byggnation och 

uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget endast då detta inte kan 

tillgodoses via andra aktörer på marknaden. Bolaget ska anlägga ett långsiktigt 

perspektiv vid bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt.  

Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typ av näringsverksamhet ska bolaget 

bidra till att Mariestads kommun blir en kommun med ett mångsidigt och differentierat 

näringsliv. Mariehusgruppen ges möjlighet att förvalta de fastigheter som till betydande 

del har ett kommersiellt ändamål och samtidigt ägs av Mariestads kommun. 
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3. Verksamhetsmål 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och 
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet 
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av 
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21. 

Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets 
perspektiv och ett formulerat utifrån finansiellt perspektiv.  
 

Kommunfullmäktiges mål och hur de ska uppnås av bolaget 

 Mariestad – en trygg kommun för alla  

- Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder.  

- Motverka segregation genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda 

bostäder med olika upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar.  

- Upplåta bostäder som är anpassade för särskilda behov hos grupper eller 

enskilda personer.  

- Ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för 

boende.  

 Mariestad – en kreativ och innovativ kommun  

- Verka för en god miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt 

en bra och framsynt avfallshantering.  

 Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter 

genomsyras av ett gott bemötande  
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 Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun  

- Medverka till att utveckla Mariestads kommun som en attraktiv bostads-, 

näringslivs- och utbildningsort.  

- Verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT- 

kommunikation.  

- Eftersträva en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och 

bostadsområden.  

- Mariehusgruppen har som vision att vara en relevant samarbetspart för 

hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Mariestads kommun. Bolaget 

bidrar därmed till att kommunen blir en föregångskommun i näringslivsfrågor. 

Detta uppnås genom samarbete, kreativitet, mångfald och ekonomisk stabilitet.  

- Aktivt arbeta för en hållbar utveckling inom verksamheten.  

- Aktivt arbeta för minskad energiförbrukning.  

- Upprätta underhålls- och besiktningsplaner för bolagets fastigheter.  

- Bolaget bör särskilt uppmärksamma behovet av företag inom handels-, besöks- 

och servicenäringar  

4. Finansiellt mål 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och 
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet 
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av 
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21. 

Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets 
perspektiv och ett är formulerat utifrån finansiellt perspektiv. 

Kommunfullmäktiges finansiella mål och hur det uppnås av 

bolaget 

Det finansiella målet ska ge uttryck för realism och handlingsberedskap och vara 

anpassade till koncernens ekonomiska förutsättningar.  
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 Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och 

god ekonomisk hushållning 

- Soliditeten i Mariehusgruppen ska år 2022 uppgå till minst 15 procent, med ett 

långsiktigt mål att nå 20 procent.  

- Den årliga avkastningen ska över tiden uppgå till minst fem procent av bolagets 

justerade egna kapital (eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver). 

Mariehusgruppen ska långsiktigt ha en ekonomisk ställning som medger 

utveckling utan ägartillskott.  

- Likviditet och kassaflöde ska över tid vara positivt.  

5. Uppföljning 

Ägardirektivet följs upp och redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten. 


