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Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg
2035. Den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade
staden. Stadens bolag har enligt ägardirektiv olika ansvarsområden men också
ett gemensamt ansvar och uppdrag att i tvärsektoriell samverkan utveckla
Helsingborg i riktning mot visionen.

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Datum: 10 juni 2020, § 74
Dokumentet gäller för: Helsingborgs Stads Förvaltning AB
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1

Uppdrag

Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB) är moderbolag i en koncern med de
rörelsedrivande bolagen Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg
Arena och Scen AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Öresundskraft AB.
Bolaget har i uppdrag att, såsom aktieägare, företräda Helsingborgs stads strategiska
intressen och utöva ägarstyrning i stadens bolag.
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Ansvar

Bolaget ska företräda Helsingborgs stads strategiska intressen genom att förvärva,
äga och förvalta aktier och andelar i bolag.
Bolaget ansvarar för att:








genom styrdokument och dialog med bolagens styrelse och ledning utveckla
och samordna bolagens strategiska inriktning och ramar ur ett
värdeskapande kommunkoncernperspektiv
utveckla kommunkoncerngemensamma förhållningssätt mellan bolagen och
den kommunala förvaltningen
säkerställa att verksamheten i bolagen bedrivs på ett sätt som främjar
långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig samt
ett effektivt resursutnyttjande
verka för att upprätthålla god ekonomi i kommunkoncernen
i samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa former för effektiv
uppföljning och rapportering på koncernnivå

Bolaget ska verka för att minska risktagandet inom bolagssfären samt för att
effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan de
helägda bolagen och stadens övriga verksamheter.
De helägda bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig
avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.
Bolaget ska se till att av kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutade direktiv
och policys för de helägda dotterbolagen fastställs av bolagsstämma i respektive
dotterbolag och deras dotterbolag genom utseende av ombud till bolagsstämma och
utfärdande av instruktioner till ombud.
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Stadens inriktningar 1





1

Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer
Helsingborg ska upplevas som en trygg plats
Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället
Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

Tvärsektoriella inriktningar för Helsingborgs utveckling mot stadens vision som är beslutade i
kommunfullmäktige november 2018. Mer information om stadens inriktningar finns på
https://styrning.helsingborg.se
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Rapportering och uppföljning

4.1

Rapportering till kommunstyrelsen

Bolaget ansvarar för att till kommunstyrelsen:
a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje
sammanträde)
b) bolagets årsredovisning
c) revisionsberättelse och granskningsrapport
d) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

4.2

Uppföljning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra
för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det
kommunala ändamålet.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare
omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

5

Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett
kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större
vikt och ska därför underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan
bolagets styrelse fattar beslut om:
 åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
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att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av
balansräkningen



att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell
betydelse



att avyttra betydande del av bolagets verksamhet (med betydande avses
del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger 10
procent av omsättningen)



annan fråga som med hänsyn till frågans art får anses var av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i
Helsingborgs stad och ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på
bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

