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§ 46 Aktieägartillskott Hörby industrifastighets
AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till Hifab.



Kommunfullmäktige utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti om
28 mkr, med giltlighetstid tom 22-06-30



Bemyndiga ekonomichef eller kommunchef att upprätta och attestera
samtliga nödvändiga handlingar för att genomföra aktieägartillskottet.



HIFAB omedelbart får i uppdrag at se över och inkomma med förslag
som innebär att man vidtar åtgärder som stärker HIFAB:s eget kapital
på lång sikt, och att man med dessa åtgärder kan återställa beviljad
revers på 50 mkr till kommunen.



Tiden för återställande skall ske inom 2 år.



HIFAB rapporterar kvartalsvis till KSAU och KS hur arbetet
fortskrider.

Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bolagets revisorer har konstaterat ett nedskrivningsbehov gällande bolagets
fastighetsbestånd, vilket innebär att bolagets bokförda egna kapital vid
årsskiftet 20/21 uppgår till ca – 10 mkr. (ca + 30 vid årsskiftet 19/20)
Det föreslagna aktieägartillskottet återställer nivån på det egna kapitalet till
nivån år 19/20 samt gör bolaget mer finansiellt robust genom att ytterligare
10 mkr tillförs det egna kapitalet bokföringsmässigt. (Ej likviditetsmässigt, då
bolaget har en god likviditet.)
Ärendet innebär ingen egentlig realekonomisk förändring, utan är av
bokföringsmässig karaktär. (Inga nya likvida medel behöver tillföras,
justeringen avser anpassning av för höga bokförda värden på fastigheterna
tidigare år.) Ärendet innebär heller ingen ökad risk för kommunkoncernen
jämfört med läget innan åtgärden, då inga nya externa lån upptas.
Aktieägartillskottet sker genom att kommunen skjuter till medel till Hifab
genom att utfärda en revers om 50 mkr till Hifab.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

2 (4)

Sammanträdesdatum

2021-03-05
Kommunstyrelsen

§ 46 forts
I nästa steg skriver kommunen ner värdet på aktieinnehavet i Hifab om ca 42
mkr i kommunens / kommun koncernens bokslut år 2020.
Bokföringsmässigt belastar nedskrivningen resultatet för kommunen.
(Uppskattningsvis med 42 mkr.)
För att säkerställa bolagets åtaganden i samband med aktieägartillskottet
utställer kommunen en tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti t.o.m 22-06-30
om 28 mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Godkänna förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till Hifab.



Kommunfullmäktige utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti om
28 mkr, med giltlighetstid tom 22-06-30.



Bemyndiga ekonomichef eller kommunchef att upprätta och attestera
samtliga nödvändiga handlingar för att genomföra aktieägartillskottet.

Henrik Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge industrifastighetsbolagets styrelse i uppdrag
att utreda alla möjligheter och inom ramen för den tid om 8 månader som
möjliggjorts arbeta för att återställa aktiekapitalet. Först efter det arbetet är
utfört kan frågan om aktieägartillskott vara aktuellt
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på Henrik Andersson (S) yrkande.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) yrkande.
Jens Rosberg (L) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar avslag på Henrik Anderssons (S) yrkande
Percy Hallquist (SPI) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Percy Hallquist (SPI) yrkar avslag på Henrik Andersson (S) yrkande.
Percy Hallquist (SPI) yrkar som ett tilläggsyrkande att:


HIFAB omedelbart får i uppdrag at se över och inkomma med förslag
som innebär att man vidtar åtgärder som stärker HIFAB:s eget kapital
på lång sikt, och att man med dessa åtgärder kan återställa beviljad
revers på 50 mkr till kommunen.



Tiden för återställande skall ske inom 2 år.



HIFAB rapporterar kvartalsvis till KSAU och KS hur arbetet
fortskrider.

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till Percy Hallquists (SPI) tilläggsyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 46 forts
Beslutsordning - 1
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från Stefan
Borg (SD), Lars-Göran Ritmer (M) m.fl., mot yrkande från Henrik Andersson
(S) med bifallsyrkande från Anders Larsson (C), Jens Rosberg (L) m.fl. och
avslagsyrkande från Percy Hallquist (SPI), Lars-Göran Ritmer (M) och Stefan
Borg (SD), och finner att ordförandens yrkande bifalles.
Votering begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som vill bifalla
Henrik Anderssons (S) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller 8 Jaröster och 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandes
yrkande. Ledamöterna röstar enligt nedan:


Ja-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD) Lars-Göran Ritmer (M), Stefan
Borg (SD), Mona Olin (SD), Anders Hansson (SD), Mattias Jeppsson
(M), Gert Nygren (SPI), Percy Hallquist (SPI)



Nej-röster: Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C), Jens Rosberg
(L), Renaldo Tirone (S), Henrik Andersson (S)

Beslutsordning - 2
Ordförande ställer Percy Hallquists (SPI) tilläggsyrkande under proposition
och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-02
Kommunfullmäktige 2021-01-25 (2021-01-25 KF §5)
HIFAB undertecknad kontrollbalansräkning
Kommunstyrelsen 2021-01-11 (2021-01-11 KS §7)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 (2021-01-07 KSAU §5)
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-01-06
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Ekonomichef
Kommundirektör
HIFAB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Reservationer mot beslutet
Socialdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig skriftligen enligt följande:
Socialdemokraterna, Centerpartiet yrkar avslag på förslag till beslut. Vi
tillstyrker istället yrkandet framfört av Socialdemokraterna.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

