
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Tjänsteskrivelse 

2021-03-15 
Dnr KK21/31 

 

Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB samt 
ombud och ombudsinstruktion inför bolagstämma 

Sammanfattning 
Stadshuset i Nyköping AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 
2020. Stämman hålls den 28 april 2021. Handlingarna är undertecknad av 
styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor och 
lekmannarevisor.  
 
Årets resultat landar på ett överskott för Stadshuset i Nyköping AB om 2 tkr och 
för bolagskoncernen ett överskott om 28 218 tkr.  
 
Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att 
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning. 

Bakgrund 
 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets ändamål skall vara att för kommunens räkning fungera som ett 
ägarbolag (moderbolag) till de aktiebolag vari kommunen har intressen och 
tillgodose kommunens behov av styrning och samordning av de kommunala 
verksamheter som drivs i aktiebolagsform. 

 
Föremål för bolagets verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom moderbolag äga aktierna i 
och svara för styrning av de bolag som kommunen bestämmer ska ingå i den 
kommunala bolagskoncernen. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 
Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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http://www.nykoping.se/


 Dnr KK21/31 2/3 

 

2021-03-15 

Förslag 
Förslaget är att årsredovisningen för Stadshuset i Nyköping AB läggs till 
handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie 
ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera 
Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Stadshuset i Nyköping 
AB 2021-04-28. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i 
uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att 
tillstyrka disponeringen av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, att 
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning samt att 
arvoden/ersättningar ska fastställas. 
 
Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB till handlingarna,  
 
att utse XX till ombud och XX till ersättare vid årsstämman den 28 april,  
 
att kommunens ombud vid Stadshuset i Nyköping AB:s årsstämma får i 
uppdrag att rösta för:  
 
- att resultaträkning och balansräkning fastställs samt koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 
 
-att fastställa revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2020 
 
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd 
balansräkning  
 
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och 
ersättningar för Stadshuset i Nyköping AB  
 
- att fastställa bolagsordningen 
 
- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter  
 
- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter 
 
att paragrafen omedelbart justeras.  

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
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Jukka Taipale  
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Kommunfullmäktiges beslut till: 
Stadshuset i Nyköping AB 

Ekonomiavdelning  

Kommunikationsavdelning 

Valda ombud 

 



 
 

Kallelse till årsstämma 

Stadshuset i Nyköping AB orgnr 556626-0104 

 

Datum: 2021 04 28 

Tid 15.00 

Plats: Nyköping 

Stadshuset B- Salen och digitalt via Teams  

Följande kallas härmed att närvara vid stämman: 

Aktieägare: 

Nyköpings kommun 

Övriga: 

Mats Pettersson, VD 

Himn Dagemir, ekonom 

Anmälan om när- och frånvaro meddelas till Himn Dagemir senast 27 april 2021, epost 

himn.dagemir@nykoping.se    

Ärenden på årsstämman 
1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Val av sekreterare vid stämman 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Val av två justeringspersoner 

6. Fastställande av dagordning 

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkning 

10. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

13. Val av revisor och suppleant 

14. Val av lekmannarevisor och suppleant 

15. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och revisorssuppleant 

16. Fastställande av Bolagsordning 

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

18. Årsstämman avslutas 
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Stadshuset Nyköping 

Bolag 

611 83 Nyköping 





































































 

Lekmannarevisorns granskningsrapport 2020  
enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen 
 
Till årsstämman i  
 
Stadshuset i Nyköping AB 
Org nr 556626-0104 
 

Jag, av fullmäktige i Nyköpings kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Stadshuset i 
Nyköping AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
lekmannarevisorerna.  

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda 
ägardirektiv. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta 
har skett genom min grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk 
hushållning och intern kontroll, se bilaga.  

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan. 
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:  

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt. 

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat 
dokument.  

Nyköping den     mars 2021 

 

_________________ 

Ann-Christine Hartmann 
Lekmannarevisor  

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors

magdalena.bergfors@pwc.com
Leveranskanal: E-post

 ANN-CHRISTINE HARTMANN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ann-Christine Hartmann

Ann-Christine Hartmann

ankihartmann@gmail.com

2021-03-19 11:01:55 UTC

Datum
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Bolagsordning för Nyköpings Stadshus AB Stadshuset i Nyköping 
AB 

Org nr 556626-0104 

 

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn 

Bolagets firma skall vara Nyköpings Stadshus Aktiebolag Aktiebolagets företagsnamn är 
Stadshuset i Nyköping AB. 

 

§ 2 Bolagets Säte  

Bolagets säte skall vara Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län. 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets ändamål skall vara att för kommunens räkning fungera som ett ägarbolag 
(moderbolag) till de aktiebolag vari kommunen har intressen och tillgodose kommunens 
behov av styrning och samordning av de kommunala verksamheter som drivs i 
aktiebolagsform. 

 

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom moderbolag äga aktierna i och svara 
för styrning av de bolag som kommunen bestämmer ska ingå i den kommunala 
bolagskoncernen. 

§ 5 Kommunalrättsliga principer  

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa de 
kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering. Det innebär 
ett avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad. 

§ 6 Aktiekapital  

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. 

§ 7 Antal aktier 

 I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier. 

 



§ 8 Räkenskapsår  

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

 

§ 9 Styrelse m m  

9.1 Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med minst en (1) och 
högst tre (3) suppleanter. 

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings 
kommun.  

9.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats, till slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.  

9.4 Styrelsen utser/anställer verkställande direktör. 

 

§ 10 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan 
löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande 
direktör. 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med 
en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom epost tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman 

§ 13 Tid för årsstämma  

Årsstämma skall hållas senast under april maj månad efter avslutat räkenskapsår. 



§ 14 Ärenden på årsstämma  

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:  

1) Öppnande av stämman  

2) Val av ordförande vid stämman  

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justerare  

5) Godkännande av dagordning  

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  

7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport  

8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning  

9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för koncernen 

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  

12) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter  

13) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)  

14) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

 

 

§ 15 Underställningsskyldighet  

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

§ 16 Inspektions- och insynsrätt  

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och 
övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om 
offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 



§ 17 Likvidation  

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun 
och användas på sätt som den finner lämpligt. 

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Nyköpings kommun. 



Tjänsteskrivelse 
2021-03-17 

Dnr KK21/172 

Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för Nyköpingshem AB samt ombud och 
ombudsinstruktion inför bolagstämma 

Sammanfattning 
Nyköpingshem AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. 
Stämman hålls den 22 april 2021. Handlingarna är undertecknad av 
styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor samt 
lekmannarevisor. 

Årets resultat landar på ett överskott för Nyköpingshem AB om 34 966 tkr. 

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att 
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning och 
ägardirektiv.  

Bakgrund 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget skall i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Nyköpings 
kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. Bolaget 
skall tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd 
i utbudet som attraherar allmänheten samt tillgodoser dess behov över tid. 
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer 

Förslag 
Förslaget är att årsredovisningen för Nyköpingshem AB läggs till handlingarna 
och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 
ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 
Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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kommun som aktieägare på årsstämman i Nyköpingshem AB. Förslaget är 
även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att 
resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av 
bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD 
ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning, att fastställa ägardirektiv, samt att 
arvoden/ersättningar ska fastställas  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga årsredovisning för Nyköpingshem AB till handlingarna,
2) att utse XX till ombud och XX till ersättare vid årsstämman den 22 april 

2021,
3) att kommunens ombud vid Nyköpingshem AB:s årsstämma får i 

uppdrag att rösta för:
- att resultaträkning och balansräkning fastställs - att tillstyrka 
disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och 
ersättningar för Nyköpingshem AB
- att fastställa bolagsordning
- att fastställa ägardirektiv
- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter

- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter

4) att paragrafen omedelbart justeras.

Jukka Taipale 
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

Mats Pettersson
Kommundirektör 
Slutversion av Tjänsteskrivelsen 
godkändes 

Beslut till: 
Nyköpingshem AB 

Stadshuset i Nyköping AB  

Kommunikationsavdelning 

Ekonomiavdelning 

Valda ombud 



 
  

 2021-03-23 

 
      

NYKÖPINGSHEM AB      

POSTADRESS 

Box 1019 

611 29 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 

Skjutsaregatan 32 

NYKÖPING 

TELEFON 

0155-755 00 

 

TELEFAX 

0155-28 20 39 

PLUSGIRO 

26 54 38-2 

 

BANKGIRO 

991-2197 

ORGANISATIONSNR 

556450-9486 

  E-post: info@nykopingshem.se www.nykopingshem.se 

  

Aktieägare i Nyköpingshem Aktiebolag kallas till ordinarie årsstämma. 

 

Tid Torsdagen den 22 april 2021, kl 13.00. 
 

Plats Scandic Stora Hotellet, Nyköping. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

1 Årsstämmans öppnande 

2 Val av ordförande vid stämman 

3 Styrelsens anmälan av protokollförare 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

5 Val av protokolljusterare 

6 Fastställande av föredragningslista 

7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport 

9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

10 Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

12 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med 

suppleanter 

13 Antagande av reviderade ägardirektiv samt bolagsordning 

14 Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant 

15 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

16 Årsstämman avslutas 

 

NYKÖPINGSHEM AB 

 

Carl-Åke Andersson Johan Eriksson 

Ordf  VD  

 



























































Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020
enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen
Till årsstämman i

Nyköpingshem Aktiebolag
Org nr 556450-9486

Vi, av fullmäktige i Nyköpings kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat Nyköpingshem
Aktiebolag:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda
ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har
skett genom vår grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk
hushållning och intern kontroll, se bilaga.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Nyköping den     mars 2021

_________________ _________________

Gunnar Johansson Anne-Marie Wigertz
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors

magdalena.bergfors@pwc.com
Leveranskanal: E-post

 GUNNAR JOHANSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GUNNAR JOHANSSON

Gunnar Johansson

sivgunnar4243@gmail.com

2021-03-22 17:24:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ANNE-MARIE WIGERTZ Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Karin Anne-Marie Wigertz

Anne-Marie Wigertz

anne-marie.wigertz@wigertz.net

2021-03-22 16:47:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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ÄGARDIREKTIV FÖR 
NYKÖPINGSHEM AB 
 

 

 

Ägardirektiv för Nyköpingshem AB Fastställt av Kommunfullmäktige 2021-04-13 



Detta särskilda ägardirektiv gäller vid sidan av den ”Företagspolicy & generella 
ägardirektiv för kommunens företag”, som fastställts av Kommunfullmäktige.  

 

1 Bolagets ändamål  

Bolaget skall i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och 
erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. Bolaget skall tillhandahålla ett 
varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd i utbudet som attraherar 
allmänheten samt tillgodoser dess behov över tid. Verksamheten skall bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. 

2 Föremål för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
bostadsfastigheter eller tomträtter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva 
anordningar samt därmed förenlig verksamhet. 

 

3 Bolagets ekonomiska mål  
 

3.1 Affärsmässighet  
 
Utifrån lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ställs krav på att 
bolaget skall bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara 
principer under iakttagande av det kommunala och allmännyttiga ändamålet med 
verksamheten. 

 

3.2 Avkastningskrav  
 
Bolaget skall långsiktigt och hållbart generera en direktavkastning, på eget kapital, om 5,0 
% per år. 

 

3.3 Soliditetskrav 
 
Bolaget skall vara tillfredsställande ekonomiskt konsoliderat. Bolaget skall långsiktigt ha en 
justerad soliditet1 om minst 20 % och den får momentant inte vara lägre än 15 %. Med 
justerad soliditet menas eget kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent 
skatteskuld dividerat med totala tillgångar. 

 

 
1 Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver × (1 − skattesats)) 



3.4 Vinstutdelning/värdeöverföring 
 
Vinstutdelning (tillsammans med eventuella andra värdeöverföringar) från bolaget till 
kommunen ägare får högst uppgå till att motsvara den genomsnittliga statslåneräntan 
under föregående räkenskapsår med ett tillägg av 1 % räknat på den del av aktiekapitalet 
som kommunen skjutit till som betalning för aktier. 

Utdelningen (totala värdeöverföringen) för ett räkenskapsår får dock i regel inte överstiga 
hälften (1/2) av föregående års vinst för bolaget. 

Den vinstutdelning som eventuellt ska ske till kommunen fastställs vid årsstämman. 

 

3.5 Borgensavgifter och lånevillkor  
 
Bolaget skall till kommunen utge marknadsmässig borgensavgift för de bolagskrediter 
som kommunen går i borgen för. Avgiften skall beräknas i enlighet med den modell som 
tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting Region, SABO och Kommuninvest. Nivån 
fastställs efter delegation från kommunfullmäktige av kommunstyrelsen.  

Bolaget ingår i kommunens koncernkontosystem och erlägger för detta en avgift, samt 
erlägger respektive erhåller en marknadsmässig internränta på aktuellt saldo, enligt 
kommunens koncernkontoavtal med bank. Ränta utgår per dag, vilken fastställs av 
banken. 

I det fall bolaget upptar lån direkt hos kommunen ska räntan vara marknadsmässig. 

 

3.6 Övrigt  
 
Nyttjar bolaget kommunala resurser (tex inom ekonomi, upphandling, personal, mark- och 
exploatering o d) skall bolaget till kommunen utge marknadsmässig ersättning härför.  

Bolaget tillåts förvärva aktier eller andelar i annat bolag utan huvudägarens godkännande 
genom kommunfullmäktige i de fall bolaget förvärvar fastigheter i bolagsform, under 
förutsättning att ingen verksamhet bedrivs i bolaget. 

 

4 Bolagets hållbarhetsmål  

4.1 Bolagets miljömässiga mål 
 
Bolaget skall på affärsmässig grund kontinuerligt minska miljöbelastningen. Det skall ske 
genom tekniska åtgärder samt genom att verka för ett miljömässigt hållbart beteende 
både i bolagets verksamhet och hos hyresgästerna. Bolaget skall nyttja energi från 
förnyelsebara källor i största möjliga mån.  

Bolaget skall vid ny- och ombyggnation ta miljö- och hållbarhetshänsyn och i detta även ta 
hänsyn till kända framtida klimatförändringar. Nybyggnation skall uppfylla motsvarande 
SGBC: s krav för miljöbyggnad silver. 



 

4.2 Bolagets bostadssociala mål  
 
Bolaget ska utveckla goda och trygga boendemiljöer, som bidrar till god social 
sammanhållning och mångfald.  

Bolaget ska bidra till att åstadkomma sådana boendeformer och skapa sådan 
tillgänglighet i boendet att det speglar det demografiska behovet i Nyköpings kommun i 
nutid och prognostiserbar framtid. För utsatta befolkningsgrupper med särskilda behov 
ska bolaget till kommunen tillhandahålla 10 % bostäder av nyproduktionen sett ur ett 10-
årsperspektiv. 

I områden där homogenitet är särskilt framträdande uppdras till bolaget att, tillsammans 
med kommun och samhällsaktörer, särskilt arbeta med områdesbaserade 
utjämningseffekter för ökad heterogenitet och social sammanhållning. 

 

5 Särskilda ägardirektiv och mål  

5.1 Nyproduktion av bostäder 
 
5.1.1 Befolkningstillväxt  

Nyköpings kommun har en mycket god befolkningstillväxt. Befolkningsprognoser visar på 
fortsatt stigande tillväxt och för att möta det behovet krävs en god bostadsförsörjning i 
kommunen i sin helhet. Kommunen har idag ett bostadsunderskott. 

Byggnation av Ostlänken Inför etableringen av Ostlänken kommer Nyköpings kommun 
avtala med staten om att bygga ett större antal bostäder under perioden från 
avtalstecknande fram till Ostlänkens byggnation. Detta åtagande kan kommunen leva upp 
till genom att dels skapa planeringsmässiga förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, 
dels genom att arbeta tillsammans med fastighetsägare och exploatörer som finner det 
intressant att utveckla verksamhet i Nyköping. Nyköpingshem som kommunalägt 
bostadsbolag har en viktig uppgift i detta beting. 

 

5.1.2 Mål  

Nyköpingshem AB ges genom detta direktiv uppdraget att skapa förutsättningar för att 
fram till och med år 2026 nyproducera 1000 bostäder. Måluppfyllnad utvärderas från år 
2016. Syftet med nyproduktionen är att inom koncernen medverka till att, tillsammans 
med andra aktörer och i affärsmässig konkurrens, möta Nyköpings kommuns tillväxt. 

 

5.2 Renovering av bostäder  
 
Mål Nyköpingshem AB ges genom detta direktiv uppdraget att upprätthålla och utveckla 
teknisk status, hållbarhet, ekonomiskt värde och kundnöjdhet - genom att i snitt renovera 



100 bostäder om året. Följs upp årsvis samt utvärderas för måluppfyllnad i femårsperioder 
med år 2016 som basår. 



Bolagsordning för Nyköpingshem AB 

Org. nr: 556450-9486 

 

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn 

Bolagets firma Aktiebolagets företagsnamn är Nyköpingshem Aktiebolag. 

 

§ 2 Bolagets Säte  

Bolagets Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län. 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolaget skall i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. och inflytande i bolaget. Bolaget 
skall tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd i utbudet 
som attraherar allmänheten samt tillgodoser dess behov över tid. 

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
bostadsfastigheter eller tomträtter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva 
anordningar samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Kommunalrättsliga principer  

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvaranden sätt som en kommun, iaktta de 
kommunalrättsliga lokaliseringsprinciperna. Det innebär ett avsteg från de 
kommunalrättsliga principerna om självkostnad och likställighet. 

 

§ 6 Aktiekapital  

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 

 

§ 7 Antal aktier 

 I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 

 

 



§ 8 Räkenskapsår  

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

§ 9 Styrelse m m  

Styrelsen består av lägst sju (7) och högst elva (11) ledamöter, exklusive 
arbetstagarrepresentanter de fackliga ledamöterna, med lägst två (2) och högst tre (3) 
suppleanter. med lika antal personliga suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter 
utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun. Styrelsen har möjlighet att till sig 
adjungera särskild sakkompetens i form av ej röstberättigad ledamot. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande samt två, med varandra jämbördiga, vice 
ordföranden i bolagets styrelse.  

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa 
val till kommunfullmäktige.  

Styrelsen utser/anställer verkställande direktör. 

 

§ 10 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. 

 

 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med 
en auktoriserad suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Nyköpings kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. 

 

 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller -post tidigast sex och 
senast två fyra veckor före stämman. 



 

§ 13 Tid för årsstämma  

Årsstämma skall hållas senast under april maj månad efter avslutat räkenskapsår. 

 

§ 14 Ärenden på årsstämma  

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:  

1) Öppnande av stämman  

2) Val av ordförande vid stämman  

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Godkännande av dagordning  

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  

7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport  

8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning  

9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  

11) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter  

12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)  

13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

 

§ 15 Underställningsskyldighet  

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. 

 

 

 

 

§ 16 Inspektions- och insynsrätt  

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och 
övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget samt i övrigt inspektera bolaget 



och dess verksamhet. (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om 
offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

§ 17 Likvidation  

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun 
att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen. 

 

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Nyköpings kommun. 
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-1910:44:15
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Magdalena Bergfors på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en granskare, Ann-Christine Hartmann.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1910:52:36
                    Magdalena Bergfors på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1911:01:15
                    Ann-Christine Hartmann öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1911:01:55
                    Ann-Christine Hartmann signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1911:01:55
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Ann-Christine Hartmann har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




3760229:
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3760238:
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-2214:51:43
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Magdalena Bergfors på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en granskare, Gunnar Johansson, Anne-Marie Wigertz.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2216:44:26
                    Magdalena Bergfors på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2216:47:09
                    Anne-Marie Wigertz öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2216:47:50
                    Anne-Marie Wigertz signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2217:23:21
                    Gunnar Johansson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2217:24:28
                    Gunnar Johansson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2217:24:28
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Gunnar Johansson och Anne-Marie Wigertz har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1714574/15b5225b53029320abd68daced0da9696266de3d/?asset=verification.pdf



