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Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Tilläggsavtal till konsortialavtal för Ale Fjärrvärme
Göteborgs stad har sedan lång tid arbetat med att renodla sin bolagsstruktur. Den föreslagna
förändringen är ett led i detta arbete. Förändringen innebär att ett genomförande blir enklare när
bolaget Ale Fjärrvärme är moget för en försäljning och eventuellt köp från Ale kommun.
Förändringen består av att avtalet gäller till den 26 april 2020 och att uppsägning därefter kan ske
varje år.
Förvaltningen anser att den föreslagna förändringen är rimlig med utgångspunkt i Göteborgs stads
förändringsarbete.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtalet till
konsortialavtalet för Ale fjärrvärme

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
Tilläggsavtal till konsortialavtalet
Konsortialavtal daterat 26 april 2000

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Ale Fjärrvärme
För kännedom
Klas Holmberg
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Bakgrund
Vid ägardialog för Ale fjärrvärme 14 december 2017 godkände Ale kommun och Göteborgs energi
en avsiktsförklaring med följande innehåll:
Enligt avsiktsförklaringen kommer bl.a. Göteborg Energi AB att inom 3-5 år sälja sina aktier I Ale Fjärrvärme
AB och då i första hand genom att erbjuda aktierna till Ale kommun.
Vidare har båda parter för avsikt att teckna ett tilläggsavtal till konsortialavtalet som justerar avtalets giltighetstid
så att i avtalet idag angiven förlängningsperiod med fem(5) år i sänder om det inte sägs upp till upphörande senast
ett(1) år före avtalstidens utgång kommer att ändras till en förlängningsperiod med ett(1) år i sänder om det inte
sägs upp till upphörande senast nio(9) månader före avtalstidens utgång.
Tilläggsavtalet, innebärande en förändring av giltighetstiden i konsortialavtalet, måste lyftas till kommunfullmäktige
i Ale kommun för godkännande.
Parterna enades om att Göteborg Energi AB till nästa ägardialog tar fram ett förslag till tilläggsavtal.

Samråd/samverkan
Samverkan har skett genom ägardialog mellan parterna och avsiktsförklaring.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
I nuläget medför inte det förändrade konsortialavtalet några ekonomiska konsekvenser. I
framtiden vid ett eventuellt övertagande av Ale fjärrvärme behövs ett ekonomisk ställningstagande.

Förvaltningens bedömning och motivering
Göteborgs stad har sedan lång tid arbetat med att renodla sin bolagsstruktur. Den föreslagna
förändringen är ett led i detta arbete. Förändringen innebär att ett genomförande blir enklare när
bolaget är moget för en försäljning och eventuellt köp från Ale.
Förvaltningen anser att den föreslagna förändringen är rimlig med utgångspunkt i Göteborgs stads
förändringsarbete.
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