
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Tjänsteskrivelse 

2021-03-19 
Dnr KK21/173 

 

Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för Gästabudstaden AB samt 
ombud och ombudsinstruktion inför bolagstämma 

Sammanfattning 
Gästabudstaden AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. 
Stämman hålls den 22 april 2021.  

Handlingarna kommer att vara undertecknad av styrelseledamöterna, 
verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn 
undertecknade innan kommunstyrelsens sammanträde.  

Resultat efter finansiella poster landar på ett överskott för Gästabudstaden AB 
om 16 180 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 
 

Bolagets ändamål 
Bolaget ska inom Nyköpings kommun tillgodose kommuninvånarnas och 
företagens behov av tillgång till ett öppet höghastighetsnät för 
bredbandskommunikation. Detta ska genomföras på så sätt att bolaget låter 
bygga ut och förvalta ett bredbandsnät bestående i huvudsak av fiberkabel. Att 
nätet ska vara ”öppet” innebär att alla leverantörer av olika bredbandstjänster (t 
ex Internet, tele, TV, film mm) ska ges möjlighet att mot en rimligt 
marknadsmässig betalning få använda nätet för distribution av sådana tjänster 
till sina abonnenter.  

 

 

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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Förslag 
Förslaget är att årsredovisningen för Gästabudstaden 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 Gästabudstaden 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/förlust enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD 
ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning, att fastställa ägardirektiv 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 Gästabudstaden AB till handlingarna,  

att utse XX till ombud och XX till ersättare vid årsstämman den 22 april 2021, 

att kommunens ombud vid Gästabudstaden AB:s årsstämma får i uppdrag att 
rösta för

- att resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret 2020

- att fastställa revisionsberättelsen 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 Gästabudsstaden AB

- att fastställa bolagsordningen

- att fastställa ägardirektiv

- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter

- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter

att paragrafen omedelbart justeras. 
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Mats Pettersson 

Kommundirektör 
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

Jukka Taipale 
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

Beslut till: 
Gästabudstaden AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Ekonomiavdelning  

Kommunikationsavdelning 

Valda ombud 





























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

Gästabudstaden Aktiebolag
Org nr 556097-5319

Jag, av fullmäktige i Nyköpings kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gästabudstaden
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 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.

I min granskning har jag noterat två frågeställningar, vilka jag vill uppmärksamma ägaren,
kommunfullmäktige, på. Dels bör ägaren ändra bolagsordning och ägardirektiv så att de beskriver
bolagets uppdrag samstämmigt. Dels bör ägaren konkretisera målen och göra dem så långt möjligt
mätbara.

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

Nyköping den     mars 2021

_________________

Tommy Ljung
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

 TOMMY LJUNG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOMMY LJUNG
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ÄGARDIREKTIV FÖR 
GÄSTABUDSTADEN AB 
 
 

 
 
Ägardirektiv för Gästabudstaden AB fastställt av Kommunfullmäktige 2021-04-13 



Detta ägardirektiv för Gästabudstaden AB, org nr 556097-5319, har antagits av Nyköpings 
kommun genom kommunfullmäktiges beslut 2013-xx-xx och ska av kommunens ombud 
vid bolagsstämma framläggas för beslut i bolaget. 
 
Detta särskilda ägardirektiv gäller vid sidan av den ”Företagspolicy & generella 
ägardirektiv för kommunens företag”, som fastställts av kommunfullmäktige 2021–04-xx. 
 
För den verksamhet som bedrivs i Gästabudstaden AB (556097–5319), nedan kallat 
Bolaget, gäller förutom ” Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings 
kommuns företag” även detta särskilda ägardirektiv.  
 
Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. 
 

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Nyköpings kommun och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska 
ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter. Som en del av 
kommunkoncernen ska Bolaget aktivt medverka till att kommunens vision och 
översiktsplan förverkligas. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. 
 
Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets verksamhet genom: 
 

• bolagsordning 
• ägardirektiv 
• företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag 
• övriga av kommunfullmäktige antagna styrdokument – i tillämpliga delar 

 
Kommunstyrelsen är ansvariga för att beslut i kommunfullmäktige som berör Bolaget 
delges Bolaget.  
 

2 Bolagets ändamål  

Bolaget har i ändamål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät 
för bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust 
digital infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika 
marknadsaktörer att få tillgång till nät  
 

3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens 
och morgondagens digitala tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till 
bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden. 
 
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
 
 



4 Bolagets ekonomiska mål 

 
4.1 Affärsmässighet  
Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer 
under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär ett 
avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och lokalisering. Principen 
om likställighet och lokalisering ska dock beaktas. 
 
Bolagets utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen ska ske i sådan takt att 
bredbandsverksamheten redovisar positivt resultat på såväl kort som lång sikt och att 
Bolaget ackumulerat har en tillräcklig finansiell buffert i form av eget kapital. 
 
Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda 
värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas. 
 
 
4.2 Avkastningskrav  
Bolaget ska ha som långsiktigt mål att generera en direktavkastning om minst 5,0 % 
2,0%per år. Med direktavkastning menas här driftsnettot dividerat med marknadsvärdet 
(verkliga värdet) på bolagstillgångarna. 
 
4.3 Soliditetskrav  
Bolaget ska långsiktigt arbeta för en tillfredsställande konsolidering av bolaget. Bolaget 
ska därför ha en justerad soliditet om minst 25 % och den får inte vara lägre än 20 %. Med 
justerad soliditet menas eget kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent 
skatteskuld dividerat med totala tillgångar. 
 
4.4 Vinstutdelning/värdeöverföring 
 
 
4.5 Borgensavgifter och lånevillkor  

Bolaget ska till kommunen utge marknadsmässig borgensavgift för de bolagskrediter som 
kommunen går i borgen för. Nivån fastställs av kommunstyrelsen efter delegation från 
kommunfullmäktige. 
 
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.  
 
4.6 Övrigt  

Nyttjar bolaget kommunala resurser (t ex inom ekonomi, upphandling, personal, mark och 
exploatering, karttjänster o d) ska bolaget till kommunen utge marknadsmässig ersättning 
härför. 
 



5 Bolagets hållbarhetsmål 

 
Bolaget ska i sin verksamhet söka att minska miljöbelastningen och söka nyttja energi från 
förnyelsebara energikällor samt söka bidra till att samhället uppnår en ekologiskt hållbar 
utveckling. 
5.1 Bolagets miljömässiga mål 

 
Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet och arbeta för en kommun som ligger i 
framkant i klimat- och miljöomställningen. Bolaget ska aktivt arbeta med att säkerställa 
effektiv energianvändning och ur miljösynpunkt göra väl avvägda val av såväl material som 
beteendepåverkande val. 
 

6 Digitalisering   

Nyköpings kommun är en innovativ, levande och nytänkande kommun som nyttjar 
digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för dem som bor, verkar 
och vistas i kommunen.  
 
Bolaget ska vara drivande i arbetet med att utveckla digitaliseringen inom 
kommunkoncernen på en strategisk nivå. 
 
Bolaget ska vara drivande i arbetet med att leverera digitala tjänster och service för att 
skapa värde, nytta och tillgänglighet. Bolaget ska vara drivande i samverkan med 
marknadens aktörer till gagn för de som bor verkar och vistas i kommunen. 
 

7 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande 
direktören 

Bolagets styrelse ska fastställa arbetsordning för sitt eget arbete i samband med ny 
mandatperiod och därutöver vid behov samt fastställa instruktion för verkställande 
direktören. 
 



Bolagsordning för Gästabudstaden AB 

Org nr 556097-5319 

 

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn 

Bolagets firma skall vara Nyköpings Stadshus Aktiebolag Aktiebolagets företagsnamn är 
Gästabudstaden Aktiebolag. 

 

§ 2 Bolagets Säte  

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

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett 
öppet nät för snabb bredbandskommunikation. 

Bolaget har i ändamål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät för 
bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust digital 
infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika marknadsaktörer att få 
tillgång till nät. 

 

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett 
öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och 
bredbandsaktörernas nyttjande, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens 
och morgondagens digitala tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  

Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till 
bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden. 

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

§ 5 Kommunalrättsliga principer  

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

 

 

 



§ 6 Aktiekapital  

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr. 

 

§ 7 Antal aktier 

 I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

 

§ 8 Räkenskapsår  

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

§ 9 Styrelse m m  

9.1 Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, exklusive 
arbetstagarrepresentanter, med lägst två (2) och högst tre (3) suppleanter med lika antal 
personliga suppleanter. 

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings 
kommun. Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera särskild sakkompetens i form av ej 
röstberättigad ledamot. 

9.3 Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

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

9.5 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 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 
och användas på sätt som den finner lämpligt. 

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Nyköpings kommun. 
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                    2021-03-2310:12:43
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Magdalena Bergfors på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en granskare, Tommy Ljung.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2310:44:06
                    Tommy Ljung öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2310:44:54
                    Tommy Ljung signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2310:44:54
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Tommy Ljung har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1722094/d84a64604c869db726039e687db31344ed74e33f/?asset=verification.pdf

