Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-06-28

§ 226
Ändring av ägardirektiv för Falkenbergs Näringslivs AB.
KS 2016-187

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning 4 § andra stycket och ägardirektiv
p.2 andra stycket på så sätt att meningen ”Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för
nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana.” stryks.

2 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s ägardirektiv p.6 andra stycket på så sätt att
meningen ”-Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 milj. kr.”
stryks.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-21
Falkenbergs Stadshus AB 2016-05-30, § 48
Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv AB
Ägardirektiv för Falkenbergs Näringsliv AB
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Näringsliv AB ägde tidigare mark för nyetablering och utveckling av
näringsverksamhet. Under hösten 2015 såldes bolagets kvarvarande mark till Falkenbergs
kommun och ansvaret ligger numera på mark- och exploateringsavdelningen. Med anledning
av att mark och tillika ansvar flyttats från Falkenberg Näringsliv AB till kommunen måste
bolagsordning och ägardirektiv justeras.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-06-29 och anslaget 2016-06-29.
Utdragsbestyrkande
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Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte i
Falkenbergs Stadshus AB
2016-05-30

Sekreterare
David Sjölinder
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FALKENBERGS KOMMUN 4.6
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv Aktiebolag (f d Falkenbergs
Utvecklings AB)
§4
Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip, främja näringslivet och sysselsättningen i Falkenbergs kommun.
Bolaget ska vara kommunens främsta instrument i näringslivs- och etableringsfrågor.
Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för nyetablering av näringsverksamheter och
utveckling av befintliga sådana.
Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens
intentioner.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

FALKENBERGS KOMMUN 4.13
FÖRFATTNINGSSAMLING
ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERGS NÄRINGSLIV AB
2 Bolagets ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip, främja näringslivet och sysselsättningen i Falkenbergs kommun.
Bolaget ska vara kommunens främsta instrument i näringslivs- och etableringsfrågor.
Bolaget skall förfoga över attraktiv mark för nyetablering av närings-verksamheter och
utveckling av befintliga sådana.
Bolaget äger rätt åtaga sig externa uppdrag, som stämmer med bolagsordningens intentioner.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.
6 Ärenden av principiell beskaffenhet
Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB.
Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, fattas.
Exempel på sådana beslut är:
- Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 milj kr.
- Större investeringar.
- Bildande av dotterbolag.

