Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2014-11-04

§ 271
Ersättare för styrelseordförande i de kommunala
bolagen. (AU § 315) KS 2014-373

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdraget som vice ordförande tas bort. Om styrelsens ordförande avgår i förtid ska
styrelsen utse en ordförande bland sina ledamöter för tiden fram till kommunfullmäktige
utser en ny ordförande. Bolagsordningarna ändras enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2014-10-22.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads
AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt
Destination Falkenberg AB. Övriga kommunala bolag omfattas inte.
Enligt bolagens bolagsordningar skall fullmäktige, utöver styrelseordförande, även utse en
vice ordförande som skall träda in för det fall ordförandes uppdrag upphör. ABL berör inte
uppdraget som vice ordförande och på grund av det har det inom Falkenbergs kommun
tidigare rått osäkerhet kring vilken roll vice ordförande egentligen har. Efter kontakt med
SKL har klargjorts att om fullmäktige har utsett en vice ordförande så skall denne träda in
som ordförande. Är det inte fullmäktiges önskan att vice ordförande skall ta över uppdraget
så bör inte vice ordförande utses.
Den i dagsläget rådande ordningen har ifrågasatts varpå två alternativ har tagits fram, se
ovan. Förslagen presenterades på Falkenbergs Stadshus AB: s styrelsemöte 2014-09-24.
Styrelsen beslutade att förorda alternativ 2.
Ekonomi
Ändringarna påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Det är förvaltningen uppfattning att de föreslagna ändringarna skall godkännas.
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Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-11-06 och anslaget 2014-11-07.
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§ 315
Ersättare för styrelseordförande i de kommunala
bolagen. KS 2014-373

KS KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdraget som vice ordförande tas bort. Om styrelsens ordförande avgår i förtid ska
styrelsen utse en ordförande bland sina ledamöter för tiden fram till kommunfullmäktige
utser en ny ordförande. Bolagsordningarna ändras enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2014-10-22.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads
AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt
Destination Falkenberg AB. Övriga kommunala bolag omfattas inte.
Enligt bolagens bolagsordningar skall fullmäktige, utöver styrelseordförande, även utse en
vice ordförande som skall träda in för det fall ordförandes uppdrag upphör. ABL berör inte
uppdraget som vice ordförande och på grund av det har det inom Falkenbergs kommun
tidigare rått osäkerhet kring vilken roll vice ordförande egentligen har. Efter kontakt med
SKL har klargjorts att om fullmäktige har utsett en vice ordförande så skall denne träda in
som ordförande. Är det inte fullmäktiges önskan att vice ordförande skall ta över uppdraget
så bör inte vice ordförande utses.
Den i dagsläget rådande ordningen har ifrågasatts varpå två alternativ har tagits fram, se
ovan. Förslagen presenterades på Falkenbergs Stadshus AB: s styrelsemöte 2014-09-24.
Styrelsen beslutade att förorda alternativ 2.
Ekonomi
Ändringarna påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Det är förvaltningen uppfattning att de föreslagna ändringarna skall godkännas.
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Forts. § 315
Yrkande och beslut
Mari-Louise Wernersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar enligt
alternativ 2, som lyder: Uppdraget som vice ordförande tas bort. Om styrelsens ordförande
avgår i förtid ska styrelsen utse en ordförande bland sina ledamöter för tiden fram till
kommunfullmäktige utser en ny ordförande. Bolagsordningarna ändras enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-10-29 och anslaget 2014-10-30.
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

D.nr

2014-10-22

KS 2014-373

Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten
Lina Weetman
0346-886005
lina.weetman@falkenberg.se

Ersättare för styrelseordförande i de kommunala bolagen
Omfattning
Detta ärende omfattar Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs
Bostads AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt
Destination Falkenberg AB. Övriga kommunala bolag omfattas inte.
Beskrivning av ärendet
De kommunala bolagen lyder under aktiebolagslagen (ABL). ABL ställer krav på att ett
aktiebolag skall ha en styrelse och en ordförande. Styrelsen svarar för bolagets
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Ordföranden skall leda
styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter och har utslagsröst vid lika
röstetal.
I bolagens bolagsordningar anges att det är kommunfullmäktige som utser
styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande. Samtliga styrelseuppdrag gäller under
en mandatperiod. Ett uppdrag kan dock av olika anledningar upphöra i förtid. En
styrelseledamot kan självmant välja att avbryta sitt uppdrag eller tvingas på grund av
sjukdom eller annat förhinder. Det finns dessutom ett antal lagstadgade hinder mot att vara
styrelseledamot, bland annat förhindras den som är i konkurs eller har näringsförbud.
Upphör ordförandens uppdrag i förtid kan detta innebära att bolaget står utan ordförande
en längre period i väntan på att nästa fullmäktigesammanträde skall äga rum. Det är därför
av vikt att säkerställa att en ersättare för ordföranden träder in.
I dagsläget utser fullmäktige en vice ordförande som skall träda in för det fall ordförandes
uppdrag upphör. ABL berör inte uppdraget som vice ordförande och på grund av det har
det inom Falkenbergs kommun tidigare rått osäkerhet kring vilken roll vice ordförande
egentligen har. Efter kontakt med SKL har klargjorts att om fullmäktige har utsett en vice
ordförande så skall denne träda in som ordförande. Är det inte fullmäktiges önskan att vice
ordförande skall ta över uppdraget så bör inte vice ordförande utses.
Den i dagsläget rådande ordningen har ifrågasatts varpå två alternativ presenteras nedan.
Förslagen presenterades på Falkenbergs Stadshus AB: s styrelsemöte 2014-09-24.
Styrelsen beslutade att förorda alternativ 2.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Förslag till ersättare för styrelseordförande
Om ordförandens uppdrag upphör i förtid föreslår kommunstyrelseförvaltningen:
1. Uppdraget som vice ordförande kvarstår. I bolagsordningarnas paragraf ”Styrelse”
görs en tillägg enligt följande: ”Om styrelsens ordförande avgår i förtid ska vice
ordförande träda in som styrelsens ordförande. Styrelsen i bolaget skall sedan
anmäla den nya styrelseordföranden för registrering hos registreringsmyndigheten.”
eller
2. Uppdraget som vice ordförande tas bort. Om styrelsens ordförande avgår i förtid
ska styrelsen utse en ordförande bland sina ledamöter för tiden fram till fullmäktige
utser en ny ordförande. Bolagsordningarna ändras enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads AB,
Falkenberg Vatten- och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt
Destination Falkenberg AB
Styrelse (nuvarande lydelse)
”Styrelsen skall bestå av sju1 ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.”
Styrelse (ny föreslagen lydelse)
” ”Styrelsen skall bestå av sju2 ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i
förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny
ordförande.”
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Lina Weetman, upphandlingsjurist
1

Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB och Falkenbergs Bostads AB sju ledamöter, Falkenberg
Vatten- och Renhållnings AB fem ledamöter, Falkenbergs Näringsliv AB minst fem och högst sju ledamöter,
Destination Falkenberg AB minst nio och högst 11 ledamöter av dessa ska fyra ledamöter företräda
näringslivet i Falkenberg.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

