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' SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—11-13

Dnr  2018/144802:

Investering i Silververket (kraftvärmeverket) Sala-Heby Energi AB

INLEDNING
Sala-Heby Energi AB har beslutat om att investera medel för ombyggnad och anpass—

ning aV Silververket (kraftvärmeverket). I enlighet med bolagsordningen § 6, inhäm—

tar bolaget ägarnas synpunkt innan investeringen verkställs.

Beredning

Bilaga KS  2018/2 13/1, skrivelse angående investering i Silververket

Ärendet föredras av ekonomichef Lena Sundberg, affärsområdesansvarig Tommy

Jönsson samt styrelseordförande Christer Eriksson  (C).

Yrkanden .
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

&  godkänna de av Sala-Heby Energi AB föreslagna investeringarna i Silververket, i

enlighet med Bilaga KS  2018/213/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att godkänna de av Sala-Heby Energi AB föreslagna investeringarna i Silververket, i

enlighet med Bilaga KS 2018/213/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd ra  gsbestyrkand e
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i Sala kommun

Investerin iSilververket kraftvärmeverket

I  och med att Sala—Heby Energi AB har tagit beslut i att investera upp till 130 mkr i

ombyggnad och anpassning av Silververket (kraftvärmeverket), finns behov att

inhämta ägarnas synpunkt innan investering verkställs i enlighet med

bolagsordningen paragraf 6.

”Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet

att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse

eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunlagen fattas.”

Silververket (kraftvärmeverket) kommer att genomgå omfattande ombyggnation

för att säkerställa fortsatt drift i 15 år samt anpassas för att använda inslag av

billigare bränslen i form av returträ, vilket bidrar till att kundtaxor inte behöver

justeras som följd av nödvändiga investeringar.

Vid styrelsemötet den 18 september 2018 i Sala-Heby Energi AB beslutade

styrelsen att efterhöra ägarnas inställning.

Sala-Heby Energi AB
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Christer Eriksson an Carefal

Ordförande erkställande irektör

Postadress Besöksadress Telefon Företagsinformation
SALA—HEBY ENERGI AB Fabriksgatan 14 0224—57 600 Org.nr/momsreg 19-556601-2901

Fabriksgatan 14 Postgiro 1 1 79 80-3

733 39 SALA Bankgiro 139—41 13
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