Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-11-15

§ 357
Utdelning 2017 från Falkenberg Energi AB till
Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Befullmäktiga bolagstämman i Falkenberg Energi AB att fatta beslut om utdelning om
31 mkr till Stadshus AB våren 2017 baserat på balansräkningen i Falkenberg Energi AB
per 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-08
Beslut KF 2015: § 190 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus
AB.
Sammanfattning av ärendet
Efter presentation av uppdraget god ekonomisk hushållning inför kommunstyrelsen
2015-09-08 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten för utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av
gällande ägardirektiv och avkastningskrav.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 att under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31
mkr från Falkenberg Energi AB till Stadshus AB som vidareutdelas till Falkenbergs
kommun. Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018. Innan
beslut om utdelning fattas på bolagstämman 2017 och 2018 ska fullmäktige ge
bolagstämman mandat att fatta beslut om utdelning 2017 respektive 2018.
Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen, när Stadshus AB vidareutdelat 31 mkr till kommunen,
kan minska sin planerade upplåning motsvarande mycket och därmed minska
räntekostnaderna.
Övervägande
Efter att ha analyserat Falkenberg Energi AB:s prognos för tertial 2 2016 finns det inga
hinder för bolaget att dela ut 31 mkr 2017.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-11-15 och anslaget 2016-11-16.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunfullmäktige i Falkenberg
2015-11-24

§ 190
Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus
AB. (AU § 306, KS § 264) KS 2015-113
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31 mkr från FEAB till Stadshus AB som
vidareutdelas till Falkenbergs kommun.
2 Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018.
3 Innan beslut om utdelning fattas på bolagstämman 2017 och 2018 ska fullmäktige ge
bolagstämman mandat att fatta besluta om utdelning 2017 respektive 2018.
Beslutsunderlag
Komplettering av uppdragsredovisning: God ekonomisk hushållning, delfinansiering av
kommunens investeringar genom utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018.
Se bilaga 2015-09-29
Sammanfattning av ärendet
Under arbetet med budget 2015, ramar 2016 och plan 2017 framgick att kommunens
förestående volymökningar och planerade investeringar inte kan finanserias inom
kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning med ett resultat om
2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktige formulerade ett uppdrag till
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur god ekonomisk hushållning på längre sikt
kan uppnås. Uppdraget ska mynna ut i förslag på hur kommunen ska klara att finansiera
ökade driftbehov och samtidigt bibehålla god ekonomisk hushållning.
Uppdraget har specificerats (och redovisats) i en uppdragshandling där det framgår att
uppdaget ska omfatta följande:
1. Lägga fram förslag på målformuleringar för god ekonomisk hushållning i
Falkenbergs kommun, exempelvis resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag,
investeringsvolym etc.
2. Lägga fram förslag på hur god ekonomisk hushållning enligt målen kan uppnås
3. Lägga fram förslag på inom vilka ramar nämnderna ska lämna förslag på åtgärder
för att nå upp till målen
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Forts § 190
Komplettering:
Efter presentation av uppdraget inför kommunstyrelsen 2015-09-08 gav kommunstyrelsen
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för utdelning från de
kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av gällande ägardirektiv och
avkastningskrav.
Stadshus AB beslöt på sammanträde 26 oktober att ställa sig bakom förslag till beslut.
Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen kan minska sin planerade upplåning motsvarande lika
mycket och därmed minska räntekostnaderna.
Övervägande
Efter att ha analyserat FEAB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (FAVRAB) och
Falkenbergs Bostads AB (FABO) konstaterades att FEAB är det bolag som är lämpligast
att i nuläget dela ut beskattade vinstmedel ifrån.
Yrkande
Ingemar Stridh (M) tilläggsyrkar att innan beslut om utdelning fattas på bolagstämman
2017 och 2018 ska fullmäktige ge bolagstämman mandat att fatta besluta om utdelning
2017 respektive 2018.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Stridhs (M) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-11-30 och anslaget 2015-12-01.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Falkenberg Energi AB
Falkenberg Stadshus AB
Ekonomienheten
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