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1. Personuppgifter

Personuppgifter

Välj bolag

AB Bostäder i Lidköping

Vilken roll har du?

VD

Verksamhetsår

2021
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 Sekreterare vid styrelsens sammanträden:
1

 Genomsnittlig närvaro:
1

 Antal styrelsemöten under verksamhetsåret:
1

2. Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft en fastställd arbetsordning för sitt arbete under 
verksamhetsåret.

Nej

Utvärdering av styrelsen arbete

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under verksamhetsåret.

Ja

Beskriv kortfattat hur utvärderingen gått till

Max 100 ord.

kjj

Utvärderingen av styrelsens arbete visade på avvikelser

Ja

Beskriv avvikelserna kortfattat samt vilka åtgärder som styrelsen har vidtagit

Max 100 ord.

llklk

Intressekonflikter

Styrelseledamot/styrelseledamöter har uppdrag, aktier, andelar eller andra 
intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt 
i samma bransch som bolaget.

Ja
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Ange vilka engagemang som finns samt åtgärder för att hantera 
intressekonflikten

lklk

3. Verkställande direktören

Utvärdering av verkställande direktörens arbete

Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete under 
verksamhetsåret.

Ja

Utvärderingen av verkställande direktörens arbete visade på avvikelser.

Ja

Beskriv avvikelserna kortfattat samt vilka åtgärder som styrelsen har vidtagit

Max 100 ord.

Avvikelse: Åtgärder vidtagna av styrelse:

j j

Intressekonflikter

Verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i 
företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma 
bransch som bolaget.

Ja

Ange vilka engagemang som finns samt åtgärder för att hantera 
intressekonflikten

j

Frågor som underställts ägarens prövning

Bolaget har berett kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning i någon/några 
frågor under verksamhetsåret.

Ja
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Ange vilken/vilka frågor

Fråga/frågor:

j

Ägande

Bolaget är hel-/delägare i annat bolag

Ja

Ange bolagets/bolagens namn samt ägarandel

Bolagets namn: Ägarandel:

j 7

Bolagets dotterbolag är hel-/delägare i annat bolag

Ja

Ange dotterbolagets namn, namn på det/de bolag det äger samt ägarandel

Dotterbolagets namn: Ägarbolag: Ägarandel:

j j 6

4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Bolaget lämnar följande svar och kommentarer till ledning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Efterlevnad av styrdokumenten

Bolagets verksamhet har varit förenlig med föremålet för bolagets verksamhet i 
enlighet med bolagsordningen och det för bolaget specifika ägardirektivet

Helt

Redogör för om och hur verksamheten varit förenlig med bolagsordningens 
beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet

Kommentera särskilt om avsteg har skett från det angivna föremålet

j
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Bolagets specifika ägardirektiv
Bolagets verksamhet har varit förenlig med ägardirektivets beskrivning av 
föremålet för bolagets verksamhet

Nej

Redogör för om och hur verksamheten varit förenlig med ägardirektivets 
beskrivning av inriktningen på bolagets verksamhet.

Kommentera särskilt om avsteg har skett från den angivna inriktningen.

j

Övriga styrdokument

Bolaget har agerat utifrån de övriga styrdokument som ägaren förbundit bolaget 
till genom ägardirektiv

Nej

Kommentera om bolaget gjort avsteg från tillämpliga styrdokument enligt ovan

j

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

Bolagets verksamhet har varit förenlig med ändamålet som det anges i 
bolagsordningen och ägardirektivet

Ja

Redogör för om och hur verksamheten varit förenlig med ändamålet med 
bolagets verksamhet som det anges i bolagsordningen och ägardirektivet 
(verksamhetens syfte)

Kommentera särskilt om avsteg har skett från det angivna ändamålet.

j

Efterlevnad av tillämpliga kommunala befogenheter

Allmänt intresse

Den verksamhet bolaget bedriver ska vara av allmänt intresse. Bolaget ska tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar eller tjänster. Riktat stöd till enskilda personer eller företag får inte 
förekomma.  
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Bolaget har agerat i enlighet med det allmänna intresset

Nej

Kommentera särskilt om avsteg har skett från kravet på allmänt intresse och 
motivera anledningen till detta

j
Lokaliseringsprincipen

Verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller medlemmar.

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lokaliseringsprincipen

Nej

Kommentera särskilt om avsteg har skett från kravet på lokal anknytning och 
ange de sakliga skälen för detta

j

Likställighetsprincipen

Bolaget ska behandla kommunmedlemmarna lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med likställighetsprincipen

Nej

Kommentera särskilt om avsteg har skett från kravet på likställig behandling av 
kommunmedlemmarna och ange de sakliga skälen för detta

j

Självkostnadsprincipen

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget inte får ta högre avgifter/priser för de produkter och 
tjänster som bolaget tillhandhåller än vad som motsvarar bolagets självkostnad för produkterna 
och tjänsterna.

Om självkostnadsprincipen är tillämplig på bolaget framgår detta av bolagsordningen. När 
självkostnadsprincipen inte är tillämplig anger ägardirektivet att bolagets verksamhet ska 
bedrivas på affärsmässig grund. 

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med självkostnadsprincipen

Ja

Ange hur bolaget uppfyller principen

j
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Konkurrensneutralitet.

Med konkurrensneutralitet avses att verksamhet bedrivs på jämlika verksamhetsförutsättningar 
för offentlig och privat näringsverksamhet.

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med principen om konkurrensneutralitet

Ja

Förklara hur

j

5. Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

De kommunägda bolagen förväntas ha ett fungerande internkontrollarbete vad avser bolagets 
syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur 
väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.  

Bolaget har ett fungerande internkontrollarbete med avseende på ovanstående.

Ja

Redogör kortfattat för hur internkontrollarbetet skett under verksamhetsåret

Max 100 ord.

j

6. Övrig information

Jag intygar att jag skickat in sanningsenliga uppgifter enligt ovan

Ja
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