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Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

1. Inledning/allmänt
Bolaget är ett av kommunen helägt aktiebolag och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står under kommunstyrelsen och har att följa kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styrning av 
verksamheten. Förutom genom lag och förordning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Ägardirektivet ska 
säkerställa kommunens ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av Bolaget.

Detta ägardirektiv reglerar grundläggande frågor som berör bolaget och bolagets förhållande till 
kommunen. Det ska därmed antas både av kommunfullmäktige och av bolagsstämma.

2. Premisser för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet är att inom Håbo kommun, i enlighet med affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i kommunen genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva,
avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter, tomträtter med bostäder och
kollektiva anordningar, upplåtna med såväl hyresrätt såväl som andra upplåtelseformer.

Att verksamheten ska ske i enlighet med affärsmässiga principer omfattar enligt lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. att bolaget: 

1. måste ha normal avkastning i projekt och löpande verksamhet, dvs. marknadsmässiga
avkastningskrav,
2. utan att mottaga stöd direkt eller indirekt av kommunen (motsvarande statsstöd).

Detta särskilt vid nyproduktion, men även i samband med större upprustningar/ombyggnationer. 
Kommunen får inte applicera ett lägre pris än marknadspris på markförsäljning till bolaget, och 
bolagets samtliga projekt måste ha godtagbara marginaler och riskhantering. Bolaget ska följa av 
kommunfullmäktige fastställda styrdokument. Bolagets styrelse ska tolka vad som är tillämpliga 
delar genom att årligen fastställa vilka styrdokument som ska gälla för bolaget.

3. Företagets ändamål, syfte och mål
Verksamhetens inriktning
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun bidraga till att tillgodose behov av bra bostäder och god
boendeservice, samt att verka för ett lämpligt utbud av lokaler, med hög kundnytta.

Ansvaret för bostadsförsörjningen i Håbo vilar på Håbo kommun. För att stärka kommunens 
attraktionskraft som boendeort och göra den mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar ska 
bolaget:

• Bygga nya bostäder (hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter inklusive ägarlägenheter, radhus
eller villor) i den utsträckning som är lämpligt

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden utvecklas positivt och goda
boendemiljöer skapas

• Avyttra delar av sitt bestånd genom ombildning eller försäljning
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Bolaget ska förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser delar av 
behovet av bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  med lämplig 
arkitektonisk och teknisk kvalitet.  Bolaget ska också verka för att nya bostäder uppförs med 
varierade upplåtelseformer.

Bolaget ska särskilt beakta områden med ensidig upplåtelseform som behöver kompletteras 
med bostadsrätter genom nyproduktion eller ombildning av befintligt bestånd. 

Bolaget ska i dialog med kommunen utarbeta och kontinuerligt uppdatera upprustnings- och 
förnyelsestrategier samt arbeta för att det vidtas trygghetsskapande och brottsförebyggande 
åtgärder i bostadsområdena. 

Med utgångspunkt i dessa ägardirektiv ska bolaget året efter ordinarie valår upprätta en 
affärsplan innehållande redovisning av bolagets mål fram till nästkommande ordinarie val. 
Affärsplanen ska innehålla målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen 
fastställs av bolagets styrelse. 

Sociala utgångspunkter

I trygghetsfrågor ska bolaget skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och 
brottsförebyggande åtgärder, i syfte att skapa trygghet och trivsel i bolagets bostadsområden. 
Trygghetsproblem i bostadsområden måste lösas, och vid övervägande av olika åtgärder ska 
särskilt beaktas att de medför stora risker som även påverkar bolagets finansiella riskbild för 
aktuellt bestånd, och därmed utgör en stark faktor i affärsmässiga bedömningar som ska vägas 
in i kalkylen för åtgärder. 

Bolaget ska vidareutveckla dialog med hyresgäster, sammanslutning av hyresgäster och 
presumtiva hyresgäster i syfte att skapa delaktighet avseende bolagets verksamhet och 
utveckling. Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till reellt inflytande över 
boendet, såväl när det gäller den egna lägenheten som i frågor som berör flera hyresgäster 
tillsammans. 

Bolaget ska, inom ramen för vad som är lagligen möjligt och affärsmässigt lämpligt, verka för 
att äldre som bor i Håbohus bestånd vid behov ska kunna byta till en bostad som är bättre ur 
tillgänglighetssynpunkt, och/eller mindre.

Bolaget skall motverka segregation. 

Bolaget ska inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat ta sitt bostadssociala ansvar. 
Bolaget ska bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden i kommunen och till ägaren föreslå 
lämpliga åtgärder i syfte att åstadkomma en socialt väl fungerande bostadsmarknad.

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 
lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra tre (3) procent av bolagets totala antal 
lägenheter. 

Bolaget ska arbeta med normalt vräkningsförebyggande arbete, i vilket 
barnfamiljer ska anses vara en grupp som i det längsta inte ska hamna i en 
situation där en sådan åtgärd blir aktuell.
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Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 
lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra tre (3) procent av bolagets totala antal lägenheter. 

Bolaget ska arbeta med normalt vräkningsförebyggande arbete, i vilket barnfamiljer ska anses vara 
en grupp som i det längsta inte ska hamna i en situation där en sådan åtgärd blir aktuell.

Ekologiska utgångspunkter

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Bolaget 
ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att föra ett integrerat, proaktivt, 
miljöekonomiskt inriktat miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget 
ska, med utgångspunkt i affärsmässiga och miljöekonomiska överväganden, verka för att 
användningen av förnyelsebar energi ökar i bolagets fastigheter och att infrastruktur för elbilar 
skapas.

Förvärv och avyttringar

Bolaget ska vara en part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 
bostadsproduktioner kan bolaget söka efter mark som kan förvärvas och exploateras.

För att möjliggöra investeringar i nyproduktion utan att gå över antalsmässiga mål för bolagets 
lägenhetsbestånd, med beaktande av de ekonomiska målen, bör bolaget löpande aktivt pröva 
möjligheterna till ombildning av delar av fastighetsbeståndet till bostadsrätter. Förvärv får bara ske 
om en risk/konsekvensanalys visar att de kan vara en del i eller stödjande för projekt som uppfyller 
marknadsmässiga krav på avkastning och inte utgör ett stöd från kommunen.

Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande genomföra en marknadsvärdering av aktuell 
fastighet samt en bedömning av fastighetens långsiktiga värdeutveckling. Vid försäljningar med 
värden över MSEK 10 ska värderingen vara extern eller bygga på värdering i extern vedertagen 
värderingstjänst. Bolaget får ej överlåta fastigheter med huvudsakligen hyresrätter (bostäder) till en 
annan part (privat eller offentlig). 

Bolaget får endast avyttra fastigheter genom:
• Ombildning till bostadsrätt
• Fastighetsbildning och försäljning som äganderätt

Målet för bolagets lägenhetsbestånd exklusive övriga vårdboenden (av hyresrätter) är att det 
långsiktigt hålls mellan ett spann 5–8 % i relation till antalet folkbokförda invånare i kommunen. 
Om bolaget genom nyproduktion kommer över angiven gräns, ska affärsmässiga ombildningar med 
befintligt marknadsläge genomföras. Utöver detta ska en antalsmässigt jämn fördelning mellan 
bostadsrätter och hyresrätter för flerfamiljshus i kommunen eftersträvas.

Ekonomiska mål

Bolaget ska klara projekterad nyproduktion, konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar med utgångspunkt i vad som är långsiktigt bäst för bolaget.  Bolaget ska eftersträva 
låga kostnader för exempelvis administration och fastighetsskötsel.

Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om mellan 20–30 procent. Soliditeten ska inte 
understiga 10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att 
soliditeten riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från kommunfullmäktige. 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är 
att det bör vara lägst 4,0% i nyproduktion. Det långsiktiga målet för bolagets resultat efter 
finansiella poster är att det ska vara minst 12 % av omsättningen.
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Bolagets finanspolicy ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och förankras hos ägaren via 
samrådet. Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. 
Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen.
Det övergripande avkastningskravet ska hanteras för enskilda projekt genom att ett uttalat 
avkastningskrav på projektnivå tas fram utifrån en risk/konsekvensanalys av projektet. I den ska risken i 
det aktuella området beaktas och påverka godtagbar avkastningsnivå på projektnivå. 

4. Samordning och dialog

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen för att söka samordningsfördelar i syfte att öka 
effektiviteten. Samverkan ska ske på lämplig nivå. 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, eller köpa aktier i andra 
bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Med stora fastighetsbestånd avses 
fastigheter vars värde uppgår till mer än 10 % av marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.

I det fall bolaget i löpande riskanalys finner att ett projekt (nybyggnation eller ombyggnation/renovering) 
inte uppfyller kraven på affärsmässig avkastning, eller bara gör det på grund av stöd som lämnats av 
kommunen, så ska bolaget söka avbryta eller bromsa projektet, och hänskjuta frågan till bolagets styrelse. 
I det fall bolaget anser att kommunen genom beslut om att genomföra ett projekt (på någon nivå) har 
beslutat att bolaget ska genomföra en olönsam åtgärd eller en åtgärd som innebär att bolaget mottar 
otillåtet stöd, så ska ägaren uppmärksammas om detta genom en skrivelse.

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, eller inte, skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 
eller inte.

Bolaget ska som en del av den kommunala organisationen för extraordinära händelser aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen och 
genomförandet av krisledningsarbetet. Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta aktivt 
tillsammans med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspolitiska området.

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns bestämmelser om begränsning av 
värdeöverföringar som behöver beaktas. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags 
värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag, inte får överstiga ett 
visst belopp. Värdeöverföring till kommunen på grund av fastighetsförsäljningar ska följa lag avseende 
lagligen överförbar del, och ska föregås av beslut i kommunfullmäktige.

5. Information till ägaren

Bolaget ska till ägaren: 
• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska
överensstämma med kommunens tidplan.
• Inge styrelseprotokoll.
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.
• Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst
följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. Planen ska även omfatta en
övergripande bedömning av bolagets mest väsentliga risker, inklusive ränterisk.
• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar.

I information om tänkta projekt avseende nybyggnation eller renovering ska alltid bifogas investeringens 
affärsmässiga syfte, när projektet och investeringarna kan antas bli självbärande, vilken kalkylränta som 
använts eller vilka avkastningskrav som gäller för projektet. 
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6. Ägarsamråd

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. 

Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) skall minst en gång 
varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Detta ska företrädesvis ske på nya årets första 
kommunstyrelse, vanligtvis i februari. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns 
behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas. 

7. Det fastställda kommunala ändamålet

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.

8. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess. 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet.




