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Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB
Gustavsbergsbadet är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som
är ett helägt bolag till Värmdö kommun.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med
den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyn.

1. Ändamålsdirektiv
Gustavsbergsbadet AB har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla
verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergsbadet, samt därmed förenlig
verksamhet. Bolaget ska erbjuda differentierade möjligheter för medborgarna i Värmdö
kommun att ta del av frisk- och hälsofrämjande aktiviteter samt främja simkunnighet.
Bolaget ska också inom Värmdö kommun med tillämpning av kommunal självkostnads- och
likställighetsprincip äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.

2. Verksamhetsdirektiv
Bolaget ska i syfte att säkerställa konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i
verksamheten.

3. Ekonomiska direktiv
Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara
principer.
Bolaget uppdras att aktivt arbeta för att minska det ekonomiska beroendet av kommunen.
Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror m.m. för sin verksamhet.
Bolagets soliditet, dvs. det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte
understiga 15 procent.
Bolaget ska genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav
kommunfullmäktige fastställt för bolaget.
Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).
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Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin
verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

4. Hållbarhetsdirektiv
I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. Verksamheten ska eftersträva
att miljövänliga tekniker och material används liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

5. Redovisning och rapportering
Bolaget ska tillämpa de redovisningsprinciper som fastställts av moderbolaget Kommunhuset
i Värmdö AB.
-------------------------------------Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter
kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.
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