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~ ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) 

Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. 

Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. 

Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrel
sens förslag. 

Omröstning begärs 

Ordfårande utser kommunstyrelsens fårslag till huvudfårslag och ställer proposition på 
Lars Näslunds respektive Gunnar Melins yrkanden får utseende av motförslag. 

Propositionsordning 

Ja-röst för bifall till Gunnar Melins yrkande. 
Nej-röst får bifall till Lars Näslunds yrkande. 

Omröstningsresultat 

2 ja-röster 
7 nej-röster 
52 ledamöter avstår 

Enligt bifogad omröstningslista 
Enligt bifogad omröstningslista 
Enligt bifogad omröstningslista 

Kommunfullmäktige har således utsett Lars Näslunds förslag till motfårslag till kom
munstyrelsens förslag i huvudomröstningen. 

Propositionsordning 

Ja-röst får bifall till kommunstyrelsens fårslag 
Nej-röst för bifall till Lars Näslunds förslag 

52 ja-röster 
7 nej-röster 
2 ledamöter avstår 

Enligt bifogad omröstningslista 
Enligt bifogad omröstningslista 
Enligt bifogad omröstningslista 

1 
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens rörslag 

Kommunfullmäktige godkänner att Övik Energi AB lämnar finansiering till Sekab via 
Norrlands Etanolkraft med 70 Mkr. 

Kommunfullmäktige beviljar Övik Energi AB kommunal borgen med 70 Mkr. 

l Delges: l Verkstä lls av: 



z ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2008-02-25 2 (3) 

§ 46 (forts) 

Arbetsutskottet har vidare under§ 3/2008 noterat att information om Övik Energi AB 
och SEKAB:s verksamheter kommer att lämnas av Per Fridström vid kommunstyrel
sens sammanträde den 5 februari 2008. 

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet under § 19/2008 lämnar Pelle Frid
ström, VD Övik Energi AB, och Jörgen Gidlund, VD Rodret, information om Övik 
Energi AB och SEKAB :s verksamheter mot bakgrund av arbetsutskottets behandling. 

Kommunstyrelsen har under§ 19/2008 lämnat förslag om att kommunfullmäktige be
viljar framställan om borgen. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Vid kommunfullmäktiges behandling redovisar Per Häggmark (s) kompletterande de
taljer i det redovisade investeringsprogrammet. 

Per Häggmark (s) yrkar, med instämmande av Elvy Söderström (s) och Gunnar Jurter
ström (s) bifall till framställan om kommunal borgen från Övik Energi AB. 

Lars Näslund (m) yrkar, med instämmande av Göran Sydhage (kd), Gunnar Melin 
(fp), Dan Olsson (c) och Ingrid Ågren (spi) att ärendet återremitteras för en genom
gång av de olika delarna som ingår i investeringsprogrammet och hur dessa kan mins
kas alternativt skjutas framåt i tiden. 

Elvy Söderström (s) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Ordförande ställer proposition på det ställda återremissyrkandet och finner att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 

Ja-röst for avgörande vid dagens sammanträde. 
Nej-röst Iör bifall till Lars Näslund med fleras återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

37 ja-röster 
24 nej-röster 

(enligt bifogad omröstningslista) 
(enligt bifogad omröstningslista) 

Verkställs av: 



~ ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2008-09-29 2 (3) 

§ 181 (forts) 

Kommunstyrelsens behandling 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under § 203/2008 yrkar Dan Olsson 
(c), med instämmande av Kristina Karlström-Ballin (c), Gunnar Melin (fp), Birgitta 
Sedin (kd) samt Lars Näslund (m) avslag på framställan. 

Elvy Söderström (s) och Mats Hedeli (v) yrkar bifall till framställan från Rodret AB. 

Kommunstyrelsen har under § 203/2008, efter omröstning och med omröstningssiff
rorna 9 - 6 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla framställan från Rodret AB. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Per Häggmark (s), 
med instämmande av Elvy Söderström (s), Tom Sundelin (s), Mats Hedell, Glenn 
Nordlund (s) bifall till framställan från Rodret AB. 

Dan Olsson (c) yrkar, med instämmande av Lars Näslund (m), Ingrid Ågren (spi), 
Gunnar Melin (fp), Magnus Aasa (kd), Andre Nilsson-Hugo (m), avslag på framställan 
från Rodret AB. 

Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till framställan från 
Rodret AB. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 

Ja-röst för bifall till framställan från Rodret AB. 
Nej-röst för avslag på framställan från Rodret AB. 

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag om bifall 
till framställan från Rodret AB. 

Omröstningsresultat 

37 ja-röster: 
24 nej-röster: 

Enligt bifogad omröstningslista 
Enligt bifogad omröstningslista 

Rodret i Ömsköldsvik AB, Övik Energi AB, KLK-Ekonomi, Akt 
Verkställs av: 



~ ÖRNSKÖlDSVIKS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2009-02-23 2 (3) 

§ 38 (forts) 

ligger kvar och några nedskrivningsbehov bedöms inte uppstå. Trots att många kom
mer att varslas så rar det mindre effekter på sysselsättningen i Ömsköldsvik än alterna
tivet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Vid kommunstyrelsens behandling under § 40/2009 föredras ärendet av Pelle Frids
ström, VD Övik Energi AB, som presenterar SEKABs styrelses rekommenderade 
åtgärdsprogram för SEKAB via ett bildspe l. 

Vid kommunstyrelsens behandling lämnar Elvy Söderström (S) information om Rod
ret AB s behandling av ärendet vid sammanträde den 22 februari 2009. 
Rodret har vid sammanträdet föreslagit att kommunfullmäktige godkänner att Övik 
Energi AB !ar besluta att ge SEKAB en kreditram med kommunal borgen på maximalt 
l 00 Mkr samt att Övik Energi AB äger rätt att fatta nödvändiga beslut i omstrukture
ringen av SEKAB utifrån inriktningen att Övik Energi AB på sikt ska lämna delägar
skapet i SEKAB. Vidare uttalar styrelsen att ägarandelen i SEKAB för de kommunala 
bolagen bör utökas. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C) med instämmande 
av Kristina Karlström-Hallin (C), Gunnar Melin (FP), Lars Näslund (M) och Birgitta 
Sedin (KD) avslag på Rodret ABs framställan. Dan Olsson (C) yrkar även att det bild
spel som Pelle Fridström presenterade registreras som en allmän handling i ärendet. 

Olle Häggström (S), Elvy Söderström (S) och Mats Hedeli (V) yrkar bifall till Rodrets 
framställan. 

Kommunstyrelsen har under § 40/2009 uppdragit till kommunledningskontoret att 
registrera det bildspel som Pelle Fridström presenterade vid sammanträdet som en all
män handling i ärendet. 

Beredande organs rörslag till beslut 

Kommunstyrelsens § 40/2009. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Inför kommunfullmäktiges behandling lämnar Pelle Fridsström, VD Övik Energi AB, 
motsvarande föredragning som vid kommunstyrelsens behandling. Fridström presente
rar SEKABs styrelses rekommenderade åtgärdsprogram för SEKAB via ett bildspeL 

Vid kommunstyrelsens behandling yrkar Per Häggmark (S), med instämmande av 
Elvy Söderström (S), Mats Hedeli (V), Glenn Nordlund (S), Olle Häggström (S), 

Verkstalls av: 

Rodret AB, Övik Ener i AB, KLK-Ekonomi, Akt 



~ ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2009-02-23 3 (3) 

§ 38 (forts) 

Roger Burland (S), Tom Sundelin (S), Jan-Olov Häggström (S), Göran Wåhlstedt (V), 
Gunborg Karlsson (S), och LeifLindholm (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Dan Olsson (C) yrkar, med instämmande av Göran Sydhage (KD), Lars Näslund (M) 
Ingrid Ågren (SPI), Gunnar Melin (FP), Lars Eidenvall (KD), Emil Källström (C) och 
Roland Wikner (C) avslag på Rodret ABs framställan. 

Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrel
sens förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 

37 ja-röster 
24 nej-röster 

Enligt bifogad omröstningslista. 
Enligt bifogad omröstningslista. l 

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Rodret ABs framställan. 

Kommunfullmäktiges beslut i enligbet med kommunstyrelsens iörslag 

Kommunfullmäktige godkänner att Övik Energi AB får besluta att ge SEKAB en 
kreditram på maximalt l 00 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen till Övik Energi AB på 100 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige medger att Övik Energi AB har rätt att fatta nödvändiga beslut i 
omstruktureringen av SEKAB utifrån inriktningen att Övik Energi AB på sikt ska 
lämna delägarskapet i SEKAB. 

Reservationer 

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (C), (FP), (SPI), 
(M, skriftligt), samt (KD, skriftligt), till förmån för det framlagda avslagsyrkandet. 

Verkställs av: 

Rodret AB Övik Ener i AB, KLK-Ekonomi, Akt 


