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Ärende 4: Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 
års bolagsstämma i Huge Bostäder AB 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Bostäder AB:s bolagsstämma år 2021 rösta i 

enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag med följande undantag 

 

- Styrelsens förslag om vinstutdelning till ett sammanlagt belopp om 10 000 000 kr 

avslås.  

I stället överföres 1 231 844 854 kr i ny räkning. 

- Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med undantag för det som följer 

av förslaget ovan. 

- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen med undantag av det som följer av förslaget ovan  

Ombudet får i uppdrag att vid Huge Bostäder AB:s bolagsstämma år 2021 rösta i enlighet 

med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande 

- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års 

förvaltning. 

 

Punkt 2–4 i enlighet med förvaltningens förslag.         

 

5. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslutspunkt 5 

eftersom vi hade ett annat förslag till beslut i kommunfullmäktige den 2 november 2020 § 7 
 

Bakgrund 



Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade ett annat förslag till beslut i 
kommunfullmäktige den 2 november 2020, som bland annat innebar att vi inte ansåg att 
vinstutdelning skulle tas ut från bolaget.  

 

Huge Bostäder AB står inför mycket stora investeringsbehov i såväl underhåll som 
nyproduktion. Vi föreslog därför i november 2020 att de vinstmedel som kan åstadkommas i 
bolaget ska stanna i bolaget för att bidra till att åtgärda de behoven. Vårt förslag röstades 
dock ned av den borgerliga koalitionen, vilket innebär att dessa pengar nu i stället ska delas 
ut till aktieägaren, dvs kommunen.  

 

Vi anser att underhållet av Huges fastigheter är nödvändigt, både för att säkra fastigheternas 
värde men också för att undvika dyra reparationskostnader samt erbjuda hyresgästerna ett 
bra boende. Nyproduktion i allmännyttan är viktigt för att kommunen ska kunna ta sitt 
bostadsförsörjningsansvar. Vi anser därför att det ligger i både bolagets och medborgarnas 
intresse att vinstmedel används till investeringar och inte till vinstutdelning. 
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