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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.441
Datum: 2016-12-28
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Uppsägning av aktieägaravtal avseende Soltak AB och
överlåtelse av kommunens aktier i bolaget
Kommunfullmäktige godkände den 27 maj 2013, § 112, bland annat ett förslag till aktieägaravtal
med övriga ägarkommuner i Soltak AB.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 6, med ändring av tidigare beslut, att inte
genomföra någon verksamhetsövergång till Soltak AB.
Kommunen har den 27 december 2016 skickat en uppsägning till övriga ägarkommuner.
Uppsägningen är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppsägningen av aktieägaravtalet
avseende Soltak AB.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att överlåta
kommunens aktier i Soltak AB.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag

·
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kungälvs kommun
Lilla Edets kommun
Orusts kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Öckerö kommun
Kommunchefen

För kännedom
Soltak AB
Ekonomichefen
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Bakgrund
Kommunfullmäktige godkände den 27 maj 2013, § 112, bland annat ett förslag till aktieägaravtal
med övriga delägarkommuner i Soltak AB.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 6, med ändring av tidigare beslut, att inte
genomföra någon verksamhetsövergång till Soltak AB.
Av punkten 17.1 i aktieägaravtalet framgår att avtalet gäller intill utgången av det kalenderår som
infaller fem år efter den dag då samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige har godkänt avtalet
och besluten vunnit laga kraft. Om avtalet inte sägs upp av någon av ägarkommunerna senast två
år före avtalstidens utgång förlängs avtalet på oförändrade villkor med fem år åt gången.
Aktieägaravtalets avtalstid löper därmed ut den 31 december 2018 om ägarkommunernas beslut
har vunnit laga kraft under 2013.
Av punkten 17.2 i aktieägaravtalet framgår bland annat, att säger ägarkommun upp avtalet ska
uppsägande ägarkommun samtidigt anses ha erbjudit övriga ägarkommuner att förköpa den
uppsägande ägarkommunens aktier. Förköpsprocessen och aktiernas pris framgår av avtalet.
Förköps inte aktierna på grund av uppsägningen av avtalet, finns även förköpsregler i
bolagsordningen som behöver iakttas.
Kommunen har den 27 december 2016 skickat en uppsägning till övriga ägarkommuner.
Uppsägningen är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande.
Förvaltningens bedömning och motivering
Under igångsättningen av bolaget har Ale kommun bidragit med medel utöver aktiekapitalet för att
utreda och bygga upp infrastrukturen. Det råder delade meningar om dessa tillskott och framtida
tillskott är förenliga med aktieägaravtalet. För att undvika framtida tvister i denna fråga bedömer
förvaltningen att det är rimligt att avsluta kommunens engagemang i bolaget.
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