Bilaga 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Alsike Fastighets AB bildades med syfte att utveckla och exploatera Alsike.
Det kommunala ändamålet
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera
Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden
inom Knivsta kommun.
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att,
med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig
verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Budgetdirektiv 2021
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom
skapa värden för sina ägare.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på
sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska bolaget
tillsammans med kommunen verka för genomförandet av Fyrspårsavtalet.
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom
Knivsta kommun.
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

För verksamheten gällande kommunala principer
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det
geografiska området Knivsta Kommun.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen.
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå
som kommunen som helhet.(gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central
administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:



Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
Antagen av bolagsstämman 2020-11-05

