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Utdelningspolicy för Täby kommun
Bakgrund
I Täby kommun har tre helägda kommunala bolag som består av ett moderbolag (Täby
Holding AB) och två dotterbolag Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB). Moderbolaget
har kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen,
vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolagen till moderbolaget och
därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Uppdraget innebär att årligen bedöma
relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag,
utdelningar och tillskott. Det hanteras i bolagens årsredovisningar, varefter bolagsstyrelser och
bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.
Täbys kommunala bolag och främst dotterbolaget, Täby Fastighets AB, utgör en viktig del i
kommunens förmögenhetsförvaltning. Bolaget äger och förvaltar stora tillgångar i fastigheter
och mark med ett markägande, som motsvarar ca 38 % av kommunens yta och ett
marknadsvärde på ca 1 000 mnkr. Tillsammans med värdet för Täby Miljövärme AB:s
tillgångar i fjärrvärmeanläggningar är det långsiktiga värdet på bolagens tillgångar sannolikt
betydligt större. Mot bakgrund av detta är det väl motiverat att bolagen löpande lämnar en
rimlig avkastning till ägaren Täby kommun.

Syfte
Syftet med denna policy är att fastställa hur Täby kommun ska få avkastning på insatt kapital
genom utdelning.

Utdelning
Utdelning från bolagskoncernen ska användas för att långsiktigt sänka kommunens kostnader
för investeringar samt därmed förknippade kostnader.
Kommunfullmäktige ska besluta om en årlig utdelning i samband med verksamhetsplanen.
Kommunfullmäktige kan också besluta om en tillfälligt högre utdelning för något år för att
finansiera tillfälliga investeringar eller kostnader för kommunen som inte är löpande drift för
verksamheterna.
Nivån på utdelningen ska göras utifrån en långsiktig bedömning av vad som är rimligt att
bolagen kan dela ut utan att bolagens finansiella ställning äventyras och att ingen större
ytterligare upplåning behöver göras av bolagen. Efter utdelning ska bolagen klara av att
fullgöra sina förpliktelser, så som att betala nuvarande och kommande skulder och finansiera
kommande investeringsbehov. Bolagen bör ha en soliditet på minst 20 %.
Den utdelning som årligen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige i samband med beslut
om verksamhetsplan kan justeras senast vid kommunfullmäktiges behandling av
budgetuppföljning per september.

