
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2011-09-06 1-4 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          10.00-10.30 
Beslutande Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S) 
Olof Eriksson (S) 
Cecilia Gustafsson (S)  
Tina Carlson (V)  
Birgit Karlsson (MP) 
Emil Radanov (C) i st f Anne Sörqvist (C) 
Sven Callenberg (C) 
Ulf Hanstål (M) 
Barbro Gustafsson (M) i st f Johan Paulsson (M)  
Thomas Olson (FP) 
 
 

Ekonom Sven-Göran Andersson, ÅNAB, § 233
 
 

 

Övriga deltagande Roger Carlson (S), ersättare
Mikael Norén (S), ersättare  
Jan-Eric Thorin (FP), ersättare  
Kommunshef Svante Melander  
Kommunsekreterare Irene Larsson
Ordf i ÅNAB, Gunnar Kvamme, § 233  
Vd Magnus Dalsbo, ÅNAB, § 233  

 

Utses att justera Ewa Arvidsson (S) 
Justeringens  
plats och tid  
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 233-234 

Irene Larsson  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2011-09-06 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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KS § 233 

 
KSTU § 150 dnr KS 2011/284 

 

Konsekvenser för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB (ÅNAB) 

på grund av Hull Manufactures Scandinavia AB (HMS)  konkurs  

 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Svante Melander och VD Magnus Dalsbo 
från 2 september 2011 inklusive 3 bilagor behandlas. 
 
Vd Magnus Dalsbo, ekonom Sven-Göran Andersson och ordförande Gunnar 
Kvamme redogör för ärendet. 
 
Kommunen äger Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB (ÅNAB). ÅNAB:s 
enda hyresgäst har försatts i konkurs och bolaget får därmed inga 
hyresintäkter. 
 
Bolagets styrelse har begärt en kontrollbalansräkning och en värdering av 
fastigheten. Dessa kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma 16 
september 2011. Stämman måste enligt aktiebolagslagen besluta om bolaget 
ska försättas i likvidation eller drivas vidare. Ägarens beslut i frågan ska 
också inhämtas.  
 
Om bolaget ska drivas vidare krävs att kommunen beslutar om att tillföra 
bolaget likvida medel så att företaget kan betala förfallna lånekostnader och 
löpande driftskostnader. De löpande driftskostnaderna beräknas till 150 000 
kronor per månad.  
 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 

1    Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB ska drivas vidare. Ägaren beslutar 
att   tillse att bolaget erhåller likviditet för förfallna lånekostnader till 
kreditgivare samt likviditet för löpande driftkostnader under den tid som 
ägaren beslutar att bolaget ska drivas vidare. Likviditetstillskott för löpande 
driftkostnader är begränsat till 150 000 kronor per månad. Beslutet gäller intill 
dess att ägaren skriftligen meddelat bolagets styrelse något annat. 
 
2       Ägaren beslutar att skyndsamt utreda frågan om aktieägartillskott till 
bolaget, med hänsyn till dels bristen i bolagets egna kapital, dels kommunens 
borgensåtagande. 
 
  
3    Ägarens representant uppdras att vid bolagets extrastämma framföra 
ägarens ståndpunkt ovan. 
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Forts KS § 233 

 
Forts TU § 150 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i efterhand godkänna 
samtliga ovanstående beslut.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 

 
Vd Magnus Dalsbo, ekonom Sven-Göran Andersson och ordförande Gunnar 
Kvamme från ÅNAB redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 

1    Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB ska drivas vidare. Ägaren beslutar 
att  tillse att bolaget erhåller likviditet för förfallna lånekostnader till 
kreditgivare samt likviditet för löpande driftkostnader under den tid som 
ägaren beslutar att bolaget ska drivas vidare. Likviditetstillskott för löpande 
driftkostnader är begränsat till 150 000 kronor per månad. Beslutet gäller intill 
dess att ägaren skriftligen meddelat bolagets styrelse något annat. 
 
2       Ägaren beslutar att skyndsamt utreda frågan om aktieägartillskott till 
bolaget, med hänsyn till dels bristen i bolagets egna kapital, dels kommunens 
borgensåtagande. 
 
3    Ägarens representant uppdras att vid bolagets extrastämma framföra 
ägarens ståndpunkt ovan. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i efterhand godkänna 
samtliga ovanstående beslut.  
______________________ 
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KS § 234 

 
KSAU § 167 dnr KS 2011/12 

 

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 

 
Kommunchef Svante Melander informerar om ärendet. 
 
En extern utredare är tillsatt för att se över organisationen inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Utredaren ska lämna förslag på hur vård- och 
omsorgsförvaltningen kan organiseras för att bli så effektiv som möjligt. 
 
Kennet Bramberg har fram till 31 augusti 2011 varit tillförordnad 
förvaltningschef. För närvarande är kommunchef Svante Melander 
tillförordnad förvaltningschef.  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen beslutar förlänga förordnandet för Kenneth Bramberg som 
tillförordnad förvaltningschef för vård- och omsorgsnämnden från och med 
den 6 september 2011 till och med den 15 november 2011. 
 

---------------   

 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunchefen redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar förordna  verksamhetschef Kenneth Bramberg 
som tillförordnad förvaltningschef för vård- och omsorgsnämnden från och 
med den 6 september 2011 till och med den 15 november 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut från 23 augusti, KS § 227, upphävs därmed. 
_________________ 
 

 

 
  


