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Dnr KS 2020/527

§5

Aktieägartillskott Hörby industrifastighets
AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till Hifab.



Att kommunfullmäktige omedelbart justerar beslutsparagrafen.



Att Kommunfullmäktige utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti
om 28 mkr, med giltighetstid tom 2021-12-31.



Att föreslå kommunstyrelsen vid beslut enligt ovan av
kommunfullmäktige bemyndiga ekonomichef eller kommunchef att
upprätta och attestera samtliga nödvändiga handlingar för att
genomföra aktieägartillskottet.

Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bolagets revisorer har konstaterat ett nedskrivningsbehov gällande bolagets
fastighetsbestånd.
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.)
Aktieägartillskottet sker genom att kommunen skjuter till medel till Hifab
genom att utfärda en revers om 70 mkr till Hifab.
I nästa steg skriver kommunen ner värdet på aktieinnehavet i Hifab om ca 50
mkr i kommunens / kommun koncernens bokslut år 2020. (20 mkr i marginal
för att undvika ytterligare ev. behov av kapitaltillskott år 2021.)
Bokföringsmässigt belastar nedskrivningen resultatet för kommunen.
(Uppskattningsvis med 47 mkr.)
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Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till Hifab.



Att kommunfullmäktige omedelbart justerar beslutsparagrafen.



Att Kommunfullmäktige utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti
om 28 mkr, med giltighetstid tom 2021-12-31.



Att föreslå kommunstyrelsen vid beslut enligt ovan av
kommunfullmäktige bemyndiga ekonomichef eller kommunchef att
upprätta och attestera samtliga nödvändiga handlingar för att
genomföra aktieägartillskottet.

Anders Larsson (C) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Anders Larssons (C) yrkande.
Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Anders Larssons (C) yrkande om att hänskjuta ärendet till
Kommunstyrelsen under proposition och finner att det avslås.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande röstordning fastställs: De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar
JA och de som vill hänskjuta beslutet till kommunstyrelsen röstar NEJ.
JA-röster:Lars-Göran Ritmer (M), Mona Oin (SD) och Cecilia Bladh in Zito
(SD).
NEJ-röster: Anders Larsson (C) och Renaldo Tirone (S).
Då röstningen utfaller med tre JA-röster och två NEJ-röster beslutar
kommunstyrelsens arbetsutskott att beslutet ska fattas idag.
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

3 (3)

Sammanträdesdatum

2021-01-07
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 5, forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-01-06
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Hifab
Ekonomichef
Kommunchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

