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Motionssvar, avveckla engagemanget SEKAB (Kst/2012:255)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion daterad den 21 april 2012 från Jarl Strömbäck (SPI) angående
kommunens engagemang i SEKAB.
Motionens förslag
I motionen föreslås att förhandling med övriga ägare till SEKAB tas upp med målet att
avyttra företaget.
Vidare föreslås att i det arbetet, både direkt försäljning till annat företag, eller börsintroduktion med målet en exit ur engagemanget beaktas.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har tidigare, under § 87/2012 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har därefter genom delegationsbeslut remitterats till kommunledningsförvaltningen för yttrande.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsförvaltningen noterarar att kommunen redan från början av sitt engagemang i SEKAB uttalat att avsikten var att träda ut ur engagemanget så snart som
möjligt samt att försöka avyttra företaget har gjorts.
Ambitionen att sälja företaget kvarstår alltjämt men i det sammanhanget ska beaktas
att samtliga delägare bör besluta om en eventuell försäljning av företaget.
Vidare noteras att det allmänna konjunkturläget inte gynnar försäljningsprocessen
samt att förutsättningarna att sälja företaget ökar i de fall företaget redovisar en vinst.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 17 april 2013
lämnat förslag till beslut som innebär att kommunfullmäktige avslår föreliggande
motion med hänvisning till kommunledningsförvaltningens remissvar.
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§ 98 (forts)
Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under § 69/2013 yrkar Lars Näslund (M) att
motionens första förslagssats anses besvarad med hänvisning till uttalanden om att
sälja företaget. Vidare yrkar Lars Näslund (M) avslag på motionens andra förslagssats.
Dan Olsson (C) yrkar bifall till motionen.
Arbetsutskottet har under § 69/2013 förslagit att kommunfullmäktige beslutar att anse
motionens första förslagssats besvarad samt att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionens andra förslagssats.
Kommunstyrelsens tidigare behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under § 72/2013 yrkar Lars Näslund
(M) att ärendet återremitteras för kompletterande upplysning om vad en börsintroduktion innebär och eventuella kostnader för en börsintroduktion.
Kommunstyrelsen har under § 72/2013 återremitterat ärendet till kommunledningsförvaltningen för kompletterande beredning om vad en börsintroduktion innebär och
eventuella kostnader för en börsintroduktion. Återremissvaret behandlas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av återremissvar
Vid kommunstyrelsens behandling föreligger skrivelse daterad den 16 maj 2013 från
Rodrets VD Hans Selling vari lämnas en beskrivning avseende det rent praktiska tillvägagångssättet vid en börsnotering.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (S) att anse
motionens första förslagssats besvarad samt att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionens andra förslagssats.
Dan Olsson (C) yrkar, med instämmande av Gunnar Melin (FP) bifall till motionen.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningsförvaltningens skrivelse daterad den 17 april 2013.
Arbetsutskottets § 69/2013.
Kommunstyrelsens § 73/2013.
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§ 98 (forts)
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jarl Strömbäck (SPI) bifall
till motionen. I bifallsyrkandet instämmer Birgitta Sedin (KD), Gunnar Melin (FP),
Mats Hedell (V) och Dan Olsson (C).
Elvy Söderström (S) yrkar, med instämmande av Glenn Nordlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jarl Strömbäcks (SPI) yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
38 ja-röster
18 nej-röster
4 ledamöter avstår
1 ledamot frånvarande

Enligt bifogad omröstningslista
Enligt bifogad omröstningslista
Enligt bifogad omröstningslista
Enligt bifogad omröstningslista

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första förslagssats besvarad samt att
avslå motionens andra förslagssats.
-----
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