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Dnr 2010/268-045 KS

Begäran om utökad borgen för inköp av vindkraftverk , Borgholm
Energi AB.
Borgholm Energis vd Benny Wennberg informerade vid kommunstyrelsens
sammanträde 2010-12-07 om Borgholm Energis styrelses beslut 201012-01 att hemställa att kommunfullmäktige
- i enlighet med § 4 i bolagsordningen yttrar sig över bolagets planer
på att förvärva ett vindkraftverk i Ryd/Rönnerum för 31 mkr.
- ökar ramen för borgen med 31 mkr och såsom för egen skuld ingå
borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 467 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
ursprungliga lånebelopp.
Vd Benny Wennberg påpekade att ärendet måste behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-07
att med anledning av ärendets dignitet behandla ärendet vid ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen 2010-12-14.
Vid dagens sammanträde redogör vd Benny Wennberg för ärendet och de
ekonomiska förutsättningarna. Vidare redovisas avkastning från tidigare
vindkraftssatsningar i Kastlösa och Vannborga. Kommunstyrelseledamöterna får tillfälle att ställa frågor.
Kommunstyrelsen tackar för informationen och Benny Wennberg lämnar
sammanträdet.
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Daniel Nilsson (C) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall
till Borgholm Energi AB:s begäran.
Ordföranden konstaterar att hemställans två punkter bör ställas under
proposition var för sig.
Proposition förvärv av vindkraftverk
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen vill föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till bolagets planer på att
förvärva ett vindkraftverk.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill att kommunfullmäktige ställer sig positiv till bolagets planer röstar ja. Den som inte vill
detta röstar nej”.
Vid omröstningen avges följande röster:
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Ja
Nej
Ilko Corkovic (S)
Eddie Forsman (M)
Pia Holgersson mlj Inger Sundbom (S) Thomas Johnsson (M)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (S) mlj (MP)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige att ställa sig positiv till hemställan avseende planerna på inköp av ett vindkraftverk.
Proposition utökad borgen
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen vill föreslå kommunfullmäktige att öka ramen för borgen med 31 mkr.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill att kommunfullmäktige ökar ramen för borgen röstar ja. Den som inte vill detta röstar nej”.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Nej
Ilko Corkovic (S)
Eddie Forsman (M)
Pia Holgersson mlj Inger Sundbom (S) Mikael Almqvist (KD)
Bengt Jonsson (S)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)
Maria Lindmark (S) mlj (MP)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige att öka ramen för
borgen med 31 mkr.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed med 9 ja-röster mot 2 nej-röster kommunfullmäktige
att

ställa sig positiv till bolagets planer att förvärva ett vindkraftverk i
Ryd/Rönnerum för 31 mkr.

Vidare föreslår kommunstyrelsen därmed med 7 ja-röster mot 4 nejröster kommunfullmäktige
att

Justerandes sign

öka ramen för borgen med 31 mkr och såsom för egen skuld ingå
borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 467 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
Utdragsbestyrkande
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Reservation
Eddie Forsman (M) reserverar sig mot båda besluten.
Thomas Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet att utöka ramen för
borgen.
____________________________
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