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projekten för samma kostnad, ca 11 MSEK, som hade beräknats för 
nedläggning. Samtidigt erbjöd EcoEnergy villkor i ett vinstdelningsavtal som 
ger SEKAB möjlighet att återvinna delar av sin investering. Styrelsen 
SEKAB accepterade i oktober 2009 avtalsförslaget från EcoEnergy. 

2.3 Både rekonstruktionen och överlåtelsen har ifrågasatts och granskats 

Den fråga som varit politiskt het är de förhållandevis stora kapitaltillskott som 
de kommunala ägarna gjort till SEKAB, tillskott som till stora delar använts 
för investeringar utomlands. Det har ifrågasatts om kommunernas 
engagemang i SEKAB låg inom den kommunala kompetensen . 

Frågan kom till ytan då SEKABs omstruktureringsplan godkändes i 
respektive kommuns fullmäktigeförsamling under våren 2009. Debatten var 
livlig i lokala massmedia, och rekonstruktionen har blivit föremål både för 
överklagande till förvaltningsdomstol och för granskning genom externa 
revisorer. 

2.4 Komplex bolagsstruktur 

2.5 

En faktor som i viss mån försvårar bedömningen är den relativt komplexa 
bolagsstrukturen. Både SEKAB- och EcoEnergy-koncemen består av ett 
flertal bolag och strukturen har förändrats vid ett flertal tillfällen. Efter 
omstruktureringen 2009 har bolagsstrukturen förenklats i viss mån. 

En beskrivning av bolagsstrukturerna inom SEKAB- och EcoEnergy
gruppema per 2011-12-31 framgår av bilaga 1. 

Analys av debatten kring SEKAB 

Ett försök att analysera debatten är att SEKAB-satsningen har kritiserats ur 
flera aspekter: 

(i) förvaltningsrättsligt. Frågan är om de tre berörda kommunerna har 
överskridit den kommunala kompetensen genom delägarskapet i SEKAB. 
Utan att Advokatbyrån utrett detta specifikt, är intrycket att det finns fog för 
kritik i denna del. Bristema har fastslagits i kommunala revisionsrapporter 
och kommunerna har skaffat nya policies gällande ägarstyming av sina 
bolag med anledning av det inträffade. För att bilden skall bli fullständig finns 
dock skäl att notera att förvaltningsdomstol avslog överklagandena och de 
kommunala beslut som överklagats blev alltså inte upphävda. 

(ii) affärsmässigt. Frågan gäller affärsmässigheten i SEKABs olika 
investeringsbeslut Detta ligger utanför utredningsuppdraget, även om den 
allmänna uppfattningen är att vissa affärsbeslut under 2007 - 2008 visade 
sig vara olyckliga. SEKAB hade tvingats i default om de kommunala ägarna 
inte hade valt att rädda bolaget genom kapitaltillskott. Ur vissa aspekter har 
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