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Uppdrag att justera avtal med leverantör av finansiella tjänster
avseende försäljning av Öresundskraft AB
Sammanfattning
Den 11 september 2018 ingick Helsingborgs stad, genom ekonomidirektören, ett avtal med
konsultfirman Alvarez & Marsal Nordics AB (A&M) avseende finansiella tjänster vid en
försäljningsprocess av samtliga aktier i Öresundskraft AB. Avtalet utformades på ett sätt där
uppdraget delades upp i två faser – en förberedande försäljningsfas (fas 1) och en aktiv
försäljningsprocess (fas 2). För det fall politiken inte ville inleda en försäljningsprocess skulle
avtalet upphöra efter fas 1. A&M har erhållit 500 000 kronor i ersättning för sitt arbete i fas 1.
Den 12 februari 2019 beslutade styrelsen i HSFAB att inleda en försäljningsprocess (fas 2). Till
dags dato har A&M erhållit 2 000 000 kronor som ersättning för nedlagt arbete i
försäljningsprocessen (fas 2). Om försäljningen genomförs har A&M rätt till en
prestationsbaserad ersättning som är relaterad till köpeskillingen.
Den 13 mars 2019 redogjorde ekonomidirektören för avtalskonstruktionen vid en kommunalrådsberedning. Sedan dess har HSFAB den 17 april 2019 beslutat om att den del av Öresundskraft AB:s verksamhet som avser affärsområdet kommunikationslösningar ska separeras från
övrig verksamhet i bolaget i syfte att staden/HSFAB ska samäga affärsområdet efter en
eventuell försäljning tillsammans med den köpare som förvärvar Öresundskraft. Därtill har
kommunfullmäktige beslutat om att genomföra en folkomröstning kring försäljningen av
Öresundskraft. Nämnda omständigheter har inneburit en ökad komplexitet och tidsåtgång i
arbetet med försäljningsprocessen. Därutöver har finala bud presenterats i försäljningsprocessen. De finala buden ligger på en sådan nivå att det finns anledning att tydligt reglera
den prestationsbaserade ersättningen.
Mot bakgrund av det anförda föreslås att avtalet justeras på så sätt att A&M har rätt till en
ersättning om 8 000 000 kronor, utöver vad som redan har betalts ut, för nedlagd tid i ärendet.
För det fall försäljningen genomförs har A&M rätt till en ersättning om 0,3 procent av köpeskillingen, dock med ett fastlagt tak. Om kommunfullmäktige eller HSFAB beslutar att inte
genomföra försäljningen trots att det finns ett slutligt aktieöverlåtelseavtal med en köpare
föreslås A&M få 6 750 000 kronor i ytterligare ersättning.
Utöver avtalet med A&M har ekonomidirektören ingått ett avtal med advokatfirman Vinge
avseende juridiska tjänster i samband med försäljningsprocessen. Ekonomidirektören
redogjorde för detta avtal vid kommunalrådsberedningen den 13 mars 2019. Hittills har
advokatfirman erhållit cirka 2 500 000 kronor i ersättning. Tjänster avropas löpande och detta
upphör om försäljningen avbryts. Därutöver har ekonomidirektören den 1 juli 2019 ingått
avtal med Ask och Kocan Jurister AB. Avtalet avser juridiskt stöd utifrån ett kommunalrättsligt
perspektiv i samband med försäljningsprocessen. Avtalet gäller till den 31 mars 2020, men
upphör omgående om försäljningsprocessen avbryts. Tills nu har juristfirman erhållit 134 400
kronor i ersättning. Framgent kommer även kostnader att uppkomma för rådgivning kring
stiftelsefrågor.
Ersättningarna till konsulterna utbetalas från stadsgemensamt på kommunstyrelsen.
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Ordförandens förslag
Ordföranden instämmer i förvaltningens bedömning.
Ordförandens förslag till kommunstyrelsen är
att ge stadsdirektören i uppdrag att justera avtalet med Alvarez & Marsal Nordics AB i enlighet
med ovanstående redogörelse samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
Yrkanden under sammanträdet
Jan Björklund (S) yrkar avslag på ordförandens förslag.
Marcus Friberg (MP) yrkar avslag på ordförandens förslag.
Behandling av yrkanden
Ordföranden ställer sitt förslag mot förslaget från Jan Björklund (S) med flera och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärs och kommunstyrelsen fastställer att förslagen ska prövas på följande
sätt: Den som bifaller ordförandens förslag röstar Ja. Den som bifaller Jan Björklunds (S) med
fleras förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat

Richard Lundberg (M)
Christian Orsing (M)
Peter Janson (C)
Johan Vesterlund (C)
Maria Winberg Nordström (L)
Anna Ingers (S)
Ali Shibl (S)
Maria Ward (S)
Marcus Friberg (MP)
Pontus Andersson (SD)
Alexander Aardgaard (SD)
Jan Björklund (S)
Peter Danielsson (M)

Ja-röst
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge stadsdirektören i uppdrag att justera avtalet med Alvarez & Marsal Nordics AB i enlighet
med ovanstående redogörelse samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
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Reservation
Jan Björklund (S) anmäler att ledamöterna för (S) reserverar sig mot beslutet
(protokollsbilaga 1, § 172).
Beslutet ska skickas till
Handläggaren
Stadsledingsförvaltningen, stadsdirektören
________________________
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