
Vänsterpartiets förslag till på ändringar på ägardirektiv för Halmstads 

kommunala bolag  

Bolagspolicy 
Under Styrande principer/ Värdeskapande ägarstyrning: I meningen Bolagen ska 

fortlöpande effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan 

konkurrensutsättas ska … vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan 

konkurrensutsättas strykas. 

Under Styrande principer/Ägarrollen/ Bolagsstyrelsens uppdrag: Vid rekrytering av VD ska 

meningen Bolaget ska inbjuda… strykas och ersättas med: För samtliga bolag inom 

koncernen ska kommunstyrelsen besluta om VD i samråd med bolagsstyrelsen och HRAB. 

HRAB 
Under rubriken Ekonomi och mål ska läggas till: Vinster inom koncernen ska återgå till 

respektive bolag med undantag för beräknad skatteeffekt som kan fördelas mellan bolag med 

vinst och bolag med förlust.  

HFAB 
Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: Att mellan stycke 5 och stycke 6 lägga till följande: 

Bolaget ska vara drivande i att bygga bostäder med så låga kostnader som möjligt. Bolaget 

ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling och erbjuda de som 

vill flytta till Halmstad ”Den Goda Bostaden”. Med detta avses att ge människor oavsett 

inkomst, bostadsort och social situation likvärda möjligheter att leva i goda bostader i bra 

miljöer och till rimliga kostnader. Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån 

bruksvärdesprincipen främja en hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika 

kommundelar.  

Bolaget ska på olika sätt utveckla och stärka inflytandet för de boende. 

Bolaget ska verka för ett klimatneutralt bostadsbyggande. 

Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: Att i 6:e stycket stryka ordet utanförskap och istället 

skriva integration. 

Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: Att mellan stycke 7 och 8:e lägga till meningen: HFAB 

ska verka för alternativa former inom hyresrättens ram, exempelvis kooperativ hyresrätt och 

kollektivboende. 

Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: Att i 9:e stycket, i meningen Bolagets marknadsandel… 

ersätta 50-65% med 60-85% och sedan lägga till: Bolaget ska ha en drivande roll i att öka 

bostadsbyggnationen i Halmstads kommun, detta gäller såväl i centralorten som i kommunens 

tätorter och utmed de stråk som anges i översiktsplanen. 

Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: Att i 9: e stycket, i meningen Bolaget har rätt att… samt 

i efterföljande mening ersätta 2 % med 1 %.  



Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: ändra stycke 10 till: Hyresgästers önskan om att 

ombilda hyresrätt till bostadsrätt ska prövas i positiv anda… till: Hyresgäster önskan om att 

ombilda till bostadsrätt ska som huvudregel enbart beviljas i områden med låg andel 

bostadsrätter/egna hem och inte i city-nära lägen. Erbjudande om ombildning ska ske till 

marknadsmässiga villkor. Vid ombildning i områden med lägre hyror ska behovet av 

lägenheter med låga hyror i respektive område beaktas. 

Under Syfte och uppdrag/ Uppdrag: Sist lägga till: Bolaget ska också särskilt beakta det 

allmännyttiga syftet att främja bostadsförsörjningen i kommunen som ledande aktör genom 

att bryta boende- och den sociala segregationen mellan kommunens geografiska områden. 

Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen, särskilt ska beaktas 

ansvaret som allmännyttigt bostadsföretag att bredda det egna bostadsbeståndet i de delar av 

kommunen där hyresboenden är underrepresenterade.  

HFAB ska utreda möjligheterna för och konsekvenserna av att bygga med ett eget kommunalt 

byggbolag för bostadsbyggande. 

HEM 
Under Syfte och uppdrag/Uppdrag: Sist lägga till: Bolaget ska ha som mål att medverka till 

att Halmstad blir en energineutral kommun. Bolaget ska aktivt medverka i utvecklandet av 

alternativ energiproduktion. Bolaget ska utreda och redovisa möjligheten att producera 

biogas till kommunfullmäktige.  

I meningen Bolaget ska vara… stryka … inom ramen för befintlig verksamhet.  

Under rubriken Ekonomi och mål/Ekonomi: Att stryka första meningen i 2:a stycket Bolaget 

ska under en omställningsperiod… I andra meningen Bolaget ska… ändra 7,0 % till 4 %.  

Halmstad Stadsnät:  
Syfte och uppdrag/ Utbyggnad: ändra utbyggnad till minst 90 % 

Halmstads Flygplats AB 
Avslag på förslaget till bolagsdirektiv 

Att istället ge bolaget följande uppdrag: Halmstad Flygplats AB ska inom fem år avveckla sin 

verksamhet. 

Destination Halmstad 
Avslag på förslaget till bolagsdirektiv 

Istället: Bolaget ska avvecklas inom en femårsperiod. Teatern ska överlåtas till 

Kulturnämnden till att börja med. Sedan överflyttas också Turistservice till Kulturnämnden. 

Halmstad Arena överlåts till Teknik- och Fritidsnämnden. Destinationsutveckling, 

Evenemang och möten överlåts till Stadskontoret i samarbete med berörda parter.  

 

 


