SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

13:00-14:30

Sottern, kommunhuset Hallsberg

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Siw Lunander (S)
Christina Johansson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Hans Karlsson (S) §40 ersätter Conny Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S) ersätter Ulf Ström (S) (vice
ordförande)
Gösta Hedlund (C) ersätter Erik Storsveden (L)
Viktoria Svanberg (SD) ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §§41-43
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Göran Lunander (Vätternvatten AB) §§40-41
Lisa Ahlström (Vätternvatten AB) §§40-41

Protokollet innehåller paragraferna §§40-43
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Andreas Tranderyd (MP)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Kommunstyrelsen
2022-04-21

Datum för överklagan

2022-04-21

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB
Antagande av detaljplan Söder om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen

§ 40- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Andreas Tranderyd (MP) väljs att, tillsammans med ordförande, justera
protokollet efter sammanträdet.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 40
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen

§ 41 - Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB
(22/KS/88)

Ärendebeskrivning
Enligt gällande aktieägaravtal för Vätternvatten AB ska alla förvärv och överlåtelser av fast
egendom som bolaget gör underställas ägarnas kommunfullmäktige innan beslut tas.
Dessutom krävs beslut av bolagsstämman. För att hanteringen redan i första fasen ska bli
enklare, föreslås att förslag till tilläggsavtal till befintligt aktieägaravtal i Vätternatten AB
godkänns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslaget på tilläggsavtal till befintligt
aktieägaravtal i Vätternvatten AB.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Göran Lunander och Lisa Ahlström från Vätternvatten föredrar ärendet.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar avslag på förslaget.
Ordförande ställer fråga om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner att
kommunstyrelsen är redo att gå till beslut.
Ordförande ställer proposition mellan förvaltningens förslag och Oscar Lundqvists (SD)
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslaget på tilläggsavtal till befintligt
aktieägaravtal i Vätternvatten AB.

Reservationer

Oscar Lundqvist (SD) och Viktoria Svanberg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag




TS Tillägg till aktieägaravtal
Bilaga 1 Styrelseprotokoll 2022-02-18 Vätternvatten AB
Bilaga 2 Tilläggsavtal till aktieägaravtal Vätternvatten AB förslag 2022-01-27

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB
§ 41
22/KS/88
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/88

Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB
Ärendebeskrivning

Enligt gällande aktieägaravtal för Vätternvatten AB ska alla förvärv och överlåtelser av fast egendom
som bolaget gör underställas ägarnas kommunfullmäktige innan beslut tas. Dessutom krävs beslut av
bolagsstämman. För att hanteringen redan i första fasen ska bli enklare, föreslås att förslag till
tilläggsavtal till befintligt aktieägaravtal i Vätternatten AB godkänns.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslaget på tilläggsavtal till befintligt
aktieägaravtal i Vätternvatten AB.

Ärendet

Enligt gällande aktieägaravtal för Vätternvatten AB ska alla förvärv och överlåtelser av fast egendom
som bolaget gör underställas ägarnas kommunfullmäktige innan beslut tas. Dessutom krävs beslut av
bolagsstämman. Bolagets ledning bedömer att det finns ett behov av att göra vissa strategiska
fastighetsförvärv även under den första fasen i bolagets verksamhet. För att möjliggöra att sådana
förvärv och överlåtelser av fast egendom som inte anses vara av principiell karaktär eller av större
vikt genomförs utan krav på att frågan dessförinnan underställs ägarnas kommunfullmäktige och
beslutas av bolagsstämman behöver aktieägaravtalet justeras. Ett förslag på tilläggsavtal till befintligt
aktieägaravtal har tagits fram där det föreslås att endast förvärv och överlåtelser av fast egendom för
en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp (24,150 mnkr i 2022 års
nivå) behöver underställas kommunfullmäktige och beslutas av bolagsstämman.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1 Styrelseprotokoll Vätternvatten AB Förslag på tilläggsavtal 2022-02-18
Bilaga 2 Tilläggsavtal till aktieägaravtal Vätternvatten AB, förslag 2022-01-27
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Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB
fredag den 18 februari 2022
Tid:

2022-02-18 kl. 9.00-12.00

Plats:

Pappersbruksallén 1, lokal Vättern

Närvarande ledamöter:
Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
Andreas Brorsson, Kumla Kommun,
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Göran Wallenius, Örebro kommun
Oskar Svärd, Kumla Kommun (ersätter Jan Engman som
ordinarie ledamot vid detta möte)
Caroline Elfors, Lekebergs kommun (ersätter Johan Niklasson
som ordinarie ledamot vid detta möte)
Närvarande suppleanter
David Gelinder, Örebro Kommun
Ulrika Björklund, Hallsbergs Kommun
Frånvarande:
Johan Niklasson,(ordinarie ledamot) Lekebergs Kommun
Jan Engman, (ordinarie ledamot) Kumla kommun (med på punkt 9
via teamslänk, ersatt på hela mötet av Oscar Svärd)

Övriga:
Göran Lunander, VD
Lisa Ahlström, Projektchef
Anna Håkansson, Ekonomichef, sekreterare
Erik Blom (punkt 7)
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1. Val av justerare
Göran Wallenius utsågs att justera protokollet
tillsammans med ordförande.
2. Godkännande av dagordning
Upprättat förslag på dagordning godkändes.
3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
Ullis Sandberg frågar om det finns några synpunkter på
protokollet från förra mötet. Inga synpunkter framkommer.

Beslutspunkter:
4. Årsredovisning för underskrift (bilaga 1)
Anna Håkansson presenterar årsredovisning för år 2021.
Även punkt 5 ekonomisk information tas under punkt 4.
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen enligt
bilaga 1.
5. Ekonomisk information
Se punkt 4.
6. Tillägg till aktieägaravtal (bil 2,3)
Anna Håkansson informerar kring föreslagna förändringar i
aktieägaravtalet. Den föreslagna förändringen kommer att
tas upp i ägarsamrådet efter att styrelsen har behandlat
förslaget och kommit med eventuella synpunkter. Efter
ägarsamråd ska det upp i respektive delägarkommuns
beslutande organ.
Styrelsen beslutar godkänna tillägget till aktieägaravtalet.

Informationspunkter:
7. Föravtal med Svenska kyrkan
Information från Erik Blom som redogör för processen
kring att köpa mark från Svenska kyrkan för bl.a.
Vattenverket.
Informerar kring Svenska kyrkan som stor fastighetsägare
i Sverige.
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Mark behöver förvärvas för Vattenverk, arbetstunnlar längs
tunnelsträckan och intagsstation.
Fastigheter som i dagsläget behöver förvärvas
presenteras. Vätternvatten AB har påbörjat en dialog med
Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan vill inte sälja mark utan vill göra markbyte,
de behöver behålla sin markbalans.
Vätternvattens ärende var uppe på egendomsutskott den 9
februari.
Vätternvatten har tagit fram ett föravtal, en
avsiktsförklaring kring markförvärv och
detaljplaneläggning.
Avtalsutkastet är nu hos Vätternvatten AB:s juridiska
ombud.
Svenska kyrkan har egendomsutskott den 11 mars och 11
maj där beslut kring avtal kan fattas.
Diskussioner kring markförvärvningsprocessen och att det
är viktigt att gå vidare i processen förs.
Göran Wallenius ger förslag på att en ny markvärdering,
bör göras av mark som ska förvärvas.
I avvaktan på beslut i respektive delägarkommun
beträffande tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt punkt 6 så
kan Vätternvatten AB göra markförvärv men då måste
ärendet underställas respektive delägarkommuns KF för
ställningstagande före beslut på bolagsstämma. Det
innebär att förvärvet måste villkoras av detta.
Avbrott för fikapaus och korttagning
Fikapaus tillsammans med Vätternvatten AB:s personal.
Korttagning till hemsidan på styrelsen.
Mötet återupptas med punkt 8.
8. Projektgenomgång (innehåller en beslutspunkt)
Jan Engman är med på teamslänk bara på denna punkt
och är ersatt av Oscar Svärd under hela mötet.
Presentation av projektets nuläge görs av Lisa Ahlström.
Beslutspunkt:
Beslutas att bolaget ska återkomma med förslag till
styrelsen om vilka principiella ställningstaganden i
projektframdrift som ska till styrelsen för beslut.
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Andreas Brorsson lämnar mötet 11:15, innan han lämnar
fattas ovanstående beslut.
Förslag ges att länsstyrelsen ska bjudas in för en
uppdatering kring projektet.
Det tas upp att det är viktigt att bolaget uppvaktar
delägarkommunerna och komma ut och presenterar
projektet löpande. Göran Lunander tycker att det vore bra
om kommunerna lägger in i sin agenda att bjuda in
Vätternvatten AB till kommunstyrelsemöte en eller två
gånger per år. Bolaget behöver minst 30 minuter för
presentationen. Det påpekas av en ledamot att
ledamöterna har ett ansvar att informera sina politiska
kollegor om projektet löpande.

9. Information kring VD rekrytering
Göran Lunander redogör för läget i den pågående VD
rekryteringen. Den 24 februari har bolaget en genomgång
med Poolia om vilka kandidater som Poolia har plockat ut.
Ullis Sandberg redogör för gången i rekryteringen. Viktigt
att bjuda in facklig representation.
Magnus Andersson och Ullis Sandberg kommer att föreslå
en kandidat till verkställande direktör för Vätternvatten AB
som styrelsen sedan får fatta beslut kring att anställa.
10. Blankett godkännande bild hemsida
Tove Engqvist önskar få in blankett godkännande av bild
till hemsidan. Alla närvarande har fyllt i den.
11. Övrigt
Mötesform i framtiden. Fysiska möten ska vara grunden
för styrelsemöten.
Förslag till beslut är att fysiska möten är det normala och
att man inte har några blandmöten.
Göran Wallenius tycker att alla i styrelsen ska följa med på
en tur ut till pråmen där provtagning görs våren/sommaren.
Göran Wallenius har talat med Lisa Ahlström om att
anordna detta. Förslaget bifalls men det är upp till varje
styrelseledamot om man deltar.
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Mötet avslutas.
Vid protokollet

Anna Håkansson
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg
Ordförande

Göran Wallenius
Justerare
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Anna Håkansson
E-mail: anna.hakansson@v-vatten.se
Role: Ekonomichef
2022-02-21 09:59 CET

Göran Wallenius
E-mail: pikebay.gw@gmail.com
2022-02-21 10:13 CET

Ullis Sandberg
E-mail: ullis.sandberg@orebro.se
2022-03-08 13:04 CET
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Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006, Hallsbergs kommun, org. nr. 212000-1926,
Kumla kommun, org. nr. 212000-1975 och Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981
(”Aktieägarna”) har denna dag träffats följande

TILLÄGGSAVTAL NR 2 TILL AKTIEÄGARAVTAL
1 Bakgrund
1.1 Aktieägarna har år 2018 ingått ett aktieägaravtal och år 2021 ett tilläggsavtal till
aktieägaravtalet (”Aktieägaravtalet”) avseende ägandet i Vätternvatten AB, org. nr.
559149-1716 (”Bolaget”). För att möjliggöra att sådana förvärv och överlåtelser av fast
egendom som inte anses vara av principiell karaktär eller av större vikt genomförs utan
krav på att frågan dessförinnan underställs ägarnas kommunfullmäktige och beslutas av
bolagsstämman har Aktieägarna ingått detta tilläggsavtal nr 2 till aktieägaravtalet
(”Tilläggsavtalet”), som beskriver av parterna överenskomna ändringar i
Aktieägaravtalet.
1.2 I Tilläggsavtalet används samma definitioner som i Aktieägaravtalet, om inte annat
särskilt anges. Hänvisningar till punkter nedan avser punkter i Aktieägaravtalet om inte
annat särskilt anges.
2 Ändringar i Aktieägaravtalet
2.1 Ändring i punkt 13:

------

Texten: ”- Överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör väsentlig del av
Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar verksamheten och/eller fast egendom”
under rubriken ”Frågor av principiell karaktär eller av större vikt, t.ex.” ersätts med följande
text: ”- Överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör väsentlig del av
Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar verksamheten och/eller fast egendom för en
köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp”

2.2 I övrigt gäller bestämmelserna i Aktieägaravtalet oförändrade.

Örebro Rådhus AB

Hallsbergs kommun

____________________

___________________

____________________

1
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Kumla kommun

Lekebergs kommun

____________________

____________________

____________________

____________________

2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen

§ 42 - Antagande av detaljplan Söder om Tälleleden, del av Ulvsätter
2:4
(20/KS/110)

Ärendebeskrivning
Ärendet kommer att föredras muntligt på sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom förvaltningens fortsatta
arbete för att detaljplanen ska kunna antas på kommunfullmäktiges sammanträde på
måndag den 25 april. Då detaljplanen är av strategisk karaktär ska den antas av
kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom förvaltningens fortsatta
arbete för att detaljplanen ska kunna antas på kommunfullmäktiges sammanträde på
måndag den 25 april. Då detaljplanen är av strategisk karaktär ska den antas av
kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Antagande av detaljplan Söder om
Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
§ 42
20/KS/110
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-21

Kommunstyrelsen

§ 43- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 43
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