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Plats och tid

Stadshuset kl. 17.00-17.50

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall
(VF), Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M), Carina
Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare

Anders Gustavsson (VF) och Lennart Lööw (S).

Ersättare

Martina Jansson (S), Tommy Glans (VF), Anders Bengtsson (M),
Arne Larsson (SD), Rune Solid (L) och Almuth Holmqvist (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage och Ola Rosander.
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.
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Anders Gustavsson (VF) och Carina Bardh (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 158

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Anders Gustavsson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Carina Bardh

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-16

2 (3)

Dnr 2016/KA0347

Eventuellt köp av aktier i Sävsjö Biogas AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetab får utöka sin verksamhet till att omfatta ägandet av aktier i Sävsjö Biogas AB.
Styrelsen för Vetab har att besluta om köp av aktier i Sävsjö Biogas AB om tillräckligt
goda villkor för köpet kan uppnås.
Om köp av aktier i Sävsjö Biogas AB genomförs ska kommunfullmäktige delges
förutsättningarna för aktieöverlåtelsen.
Styrelsen för Vetab ska bedöma förutsättningarna för att få bolaget lönsamt inom 5 år
och möjligheterna att minimera de ekonomiska konsekvenserna för Vetab om detta
eventuellt inte skulle lyckas.
Ärendebeskrivning
Sävsjö Biogas AB är ett bolag beläget i Sävsjö som bedriver produktion av biogas,
uppgraderad till fordonsbränsle. Bolaget omsätter ca 10 mnkr. Vrigstad Fjärrvärme AB
äger 9,5 % av aktierna i bolaget och Göteborg Energi 90,5 %. Göteborgs Energi har
kontaktat bolagsledningen i Vetab med en förfrågan om det finns intresse att förvärva
Göteborgs Energis aktier i Sävsjö Biogas AB. Vetabs styrelse bör vara den som slutgiltigt
gör de ekonomiska övervägandena och bedömer de risker som ett förvärv kan innebära.
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om Vetab får utöka sin verksamhet genom
aktieförvärv i Sävsjö Biogas AB.
På regional nivå i Jönköpings län och som medlem i Klimatrådet har det antagits ett mål
om fossilfri fordonsflotta redan 2020. Det regionala målet har Vetlanda kommun inte
antagit, däremot beslutades 2016-09-02 på Klimatrådets möte att var och en av
Klimatrådets medlemsorganisationer ska upprätta en plan för omställning till fossilfri
och hållbar fordonsflotta. I fullmäktiges nuvarande måldokument framgår att
kommunen ska verka för etablering av förnyelsebar energiproduktion i extern och egen
regi. Kommunens förbrukning och beroende av fossilbaserade drivmedel ska minska.
Energikontoret och länstrafiken har under hösten 2016 på begäran av regiondirektören
tagit fram en utredning avseende utökad biogasanvändning inom länstrafiken.
Utredningen visar att länstrafiken mycket väl kan utöka biogasanvändningen i sina
fordon, även regionbussar och inte bara stadstrafik. Beslutet avseende länstrafiken
bedöms vara avgörande för Jönköpings kommun och deras beslut om fortsatt och
utvecklad biogasproduktion via egna bolaget. Om länstrafiken väljer att utöka sin
biogasanvändning kommer det att påverka Sävsjö Biogas på ett positivt sätt.
Fordonsgas Sverige har visat intresse av att etablera sig i Vetlanda tätort.
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Dnr 2016/KA0347

Beredningsbeslut
Vetabs styrelse 2016-10-20, § 105.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Vetab får utöka sin verksamhet till att omfatta ägandet av aktier i Sävsjö Biogas AB.
Styrelsen för Vetab har att besluta om köp av aktier i Sävsjö Biogas AB om tillräckligt
goda villkor för köpet kan uppnås.
Om köp av aktier i Sävsjö Biogas AB genomförs ska kommunfullmäktige delges
förutsättningarna för aktieöverlåtelsen.
Styrelsen för Vetab ska bedöma förutsättningarna för att få bolaget lönsamt inom 5 år
och möjligheterna att minimera de ekonomiska konsekvenserna för Vetab om detta
eventuellt inte skulle lyckas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Strömbäck (V), Lennart Lööw (S) och
Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag men med följande tillägg:
”Avtalet ska innehålla en klausul som innebär att kommunfullmäktige slutligen ska
godkänna avtalet.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Klas Håkansons förslag.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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