
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

  Kommunstyrelsen 

Tid Plats
 17:00-18:00 Digitalt via Teams/ Hörnet, Kommunhuset 

Hallsberg

Övriga 
 

Christina Torpman, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Kommundirektör
Marie Hellgren, Ekonomichef

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Christina Johansson (S)
Hans Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Towe Jegeros (V)
Lotta Öhlund (MP)
Gösta Hedlund (C)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jane Svedhjelm (SD)
Vakant . (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Magnus Andersson (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Torbjörn Appelqvist (M), 2:e vice 
ordförande
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Tjänstgörande ersättare.
3. Val av justerare. Protokollet kommer att direktjusteras i samband med sammanträdet.
4. Fastställande av föredragningslistan.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

2 - Godkännande av investeringsplan 2020-
2025, Sydnärkes kommunalförbund (20/KS/182)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund står inför flera större investeringar, bl.a. byggandet av tre nya 
återvinningscentraler och en omlastningsstation, utbyte av sopbilar m.m. Dessa investeringar 
måste till största delen lånefinansieras. Enligt gällande förbundsordning måste samtliga 
medlemskommuner godkänna att kommunalförbundet tar upp nya lån. För att hantera förfarandet 
har förbundet upprättat en femårig investeringsplan och ansöker härmed om att planen godkänns 
för upptagande av lån.

Enligt förbundsordningen är det sedan respektive medlemskommun som beslutar om kommunal 
borgen för de lån som avser investeringar för den egna kommunens avfallskollektiv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sydnärkes 
kommunalförbunds investeringsplan 2020-2025 för upptagande av lån upp till 145 miljoner kronor.

Beslutsunderlag 
 TS Godkännande av upptagande av lån enligt investeringsplan 2020-2025, Sydnärkes 

kommunalförbund
 Investeringsplan 2020-2025
 Protokollsutdrag §85 Upptagande av lån
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

3 - Riktlinjer för styrelsearvode i Vättervatten 
AB (20/KS/219)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan ersättning. I 
aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB framgår att ”Aktieägarna ska tillse 
att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida 
inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna 
(dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå”.

Ägarsamrådet har beslutet att rekommendera respektive kommun att besluta om att rösta för att 
fastställa förslaget till arvodesriktlinjer på nästa bolagsstämma.

Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesersättning och ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär också att styrelseledamöter ges rätt till årsarvode.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att kommunens stämmoombud får i 
uppdrag att vid bolagsstämma för Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till arvodesriktlinje. 

Beslutsunderlag 
 TS Riktlinjer styrelsearvode i Vätternvatten AB
 Förslag arvodsriktlinjer Vätternvatten till ägarsamråd 200617
 Minnesanteckningar ägarsamråd 200617
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-14  

4 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Godkännande av investeringsplan 2020-2025, 
Sydnärkes kommunalförbund

2

20/KS/182
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/182 

Godkännande av investeringsplan 2020-2025, Sydnärkes 
kommunalförbund

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes kommunalförbund står inför flera större investeringar, bl.a. byggandet av tre nya 
återvinningscentraler och en omlastningsstation, utbyte av sopbilar m.m. Dessa investeringar måste 
till största delen lånefinansieras. Enligt gällande förbundsordning måste samtliga medlemskommuner 
godkänna att kommunalförbundet tar upp nya lån. För att hantera förfarandet har förbundet 
upprättat en femårig investeringsplan och ansöker härmed om att planen godkänns för upptagande 
av lån.

Enligt förbundsordningen är det sedan respektive medlemskommun som beslutar om kommunal 
borgen för de lån som avser investeringar för den egna kommunens avfallskollektiv.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sydnärkes 
kommunalförbunds investeringsplan 2020-2025 för upptagande av lån upp till 145 miljoner kronor.

☐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 Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Investeringsplan 2020-2025

Protokollsutdrag §85 Sydnärkes kommunalförbund
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Investeringsplan 2020 - 2025 2020-09-11

Underlag för lånebehov i Sydnärkes kommunalförbund

Investering Påbörjas
år

Kalkylerad
utgift, tkr

Omlastningstation för
hushållssopor (kommunalt
avfall) 2021 4 000

Containrar till omlastningen
både i Åmme och den nya i
hallsberg (Tomta) 2021 2 000

ÅVC i Lekeberg 2020 34 000
ÅVC i Laxå 2021 24 000
ÅVC i Hallsberg 2021 40 000
Förvärv av ÅVC i Askersund 2021 21 000
Skärmtak till Asd ÅVC, över
bilar 2021 400
Byggretur i Askersund 2023 2 500
Kärltvätt 100

Utbyte sopbil 2 i Hallsberg 2023 2 000
Utbyte sopbil i Lekeberg 2023 2 000
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Utbyte lastmaskin i Hallsberg 2023 3 000
Utbyte lastmaskin i Laxå 2024 3 000

Utbyte andra fordon, ers.
Kontorsbil, ELY, BUP, GTT etc. 2 000

Extra låneutrymme för
tillkommande behov under
perioden 5 000

SUMMA: 145 000
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Riktlinjer för styrelsearvode i Vättervatten AB

3

20/KS/219
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/219

Riktlinjer för styrelsearvode i Vättervatten AB

Ärendebeskrivning 
Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan ersättning. I 
aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB framgår att ”Aktieägarna ska tillse 
att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida 
inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. 
kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå”.

Ägarsamrådet har beslutet att rekommendera respektive kommun att besluta om att rösta för att 
fastställa förslaget till arvodesriktlinjer på nästa bolagsstämma.

Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesersättning och ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär också att styrelseledamöter ges rätt till årsarvode.
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att kommunens stämmoombud får i 
uppdrag att vid bolagsstämma för Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till arvodesriktlinje. 

Ärendet 

Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan 
ersättning. I aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB 
framgår att ”Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som 
utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom 
beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad 
majoritet) beslutar om att arvode ska utgå”.

Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till 
kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering av 
styrelseledamöterna. Ett förslag till arvodesriktlinje arbetades fram och vid 
ägarsamråd den 17 juni 2020 beslutades ”att rekommendera respektive kommun att 
besluta om att rösta för att fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa 
bolagsstämma”.

Det främsta motivet till att införa arvoden är att bolaget har nått en fas i projektet 
där frågeställningarna är komlexa och det kräver ett mer aktivt styrelsearbete med 
mycket tid och engagemang från ledamöterna.

Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesersättning 
och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär också en likställighet 
med övriga bolag i koncernen, vars styrelseledamöter har rätt till ersättning.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/219

Enligt 1§ i Arvodesriktlinjerna ska respektive kommun meddela hur ersättning ska 
betalas ut i de fall styrelseledamöter eller suppleants årsarvode, genom 
sammanläggning av samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 100 % av 
grundbeloppet. I Hallsbergs kommun föreslås att det följer Hallsbergs kommuns 
beslutade arvodesbestämmelser.

☐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 Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till arvodesriktlinje Vätternvatten

Minnesanteckningar från ägarsamråd
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ÖREBRO RÅDHUS AB    

Krister Frödin 

 2020-06-12  

Box 30000, 701 35 Örebro 

Drottninggatan 9 

1 (1) 

Till  

Ägarrepresentanter för Vätternvatten AB 

Ordförande och vd i Vätternvatten AB 

 

 
 

Arvodering av styrelseledamöter i Vätternvatten AB 

Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till 
kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering av 
styrelseledamöterna och hur den ska hanteras. Återkoppling ska ske på nästa ägarmöte. 
 

Förslag 

Ett förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB, daterad 2020-05-29, har arbetats 
fram. Förslaget innebär att bolagets styrelseledamöter och suppleanter ska arvoderas av 
bolaget. 
 

Utgångspunkt för förslag 

I aktieägaravtalet framgår att ”Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som 
utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som fattas med 
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska 
utgå.” 
 
I ägarkommunernas övriga bolag utgår normalt ersättning till styrelseledamöterna. Med 
det som utgångspunkt bör även styrelseledamöterna och suppleanterna i Vätternvatten 
AB uppbära ersättning. Kostnader för bolagets styrelse är en normal kostnad för bolaget 
och därför bör kostnaden för arvodering av styrelseledamöter och suppleanter också 
bäras av bolaget.  
 

Tidsplan 

Arvodesriktlinjen ska diskuteras på ägarsamråd den 2020-06-17. Om ägarna kommer 
överens om att arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter enligt förslaget 
ska bolagsstämman fatta beslut om detta. Det kan ske antingen vid nästa ordinarie 
bolagsstämma (2021) eller vid extrainsatt bolagsstämma.  
 
 
I tjänsten 
 
Krister Frödin 
Bolagsekonom 
Örebro Rådhus AB 
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 Förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB 

  

 

 2020-05-29  

1 

 

 
 

Förslag till 

Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 

Bolaget betalar ut arvoden och ersättningar i enlighet med denna riktlinje, som beslutas 
av bolagsstämman. 
 

Allmänna regler  

§ 1 Tillämpningsområde  

Riktlinjerna gäller för, av någon av ägarkommunernas Kommunfullmäktige, utsedda 
styrelseledamöter eller suppleanter i Vätternvatten AB, org nr 559149–1716. 
 
För styrelseledamot eller suppleant som är heltidsarvoderad eller vars årsarvode, genom 
sammanläggning av samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 100 % av 
grundbeloppet enligt bilaga 1 bestämmer respektive kommun hur ersättningen ska 
hanteras och meddelar bolaget hur ersättningen ska betalas ut. 
 
Styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör förtroendeuppdrag på minst 
40 % av heltid har inte rätt till sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Varje styrelseledamot eller suppleant ska hålla sig informerad om dessa riktlinjer och 
lämna de underlag och uppgifter som krävs för att riktlinjerna ska kunna tillämpas på ett 
korrekt sätt.  
  
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när styrelseuppdraget upphör.  
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera  

Följande sammanträden mm ger rätt till ersättning. Några andra sammanträden eller 
förrättning än de som anges nedan berättigar inte till ersättning. Arvoden betalas ut 
enligt bilaga 1.  
  

a. Styrelsesammanträden.  
b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  
c. Kurs, konferens, studiebesök, studieresa eller liknande som rör angelägenhet 

som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.  
 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 

och semesterförmåner  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst  

Styrelseledamöter och suppleanter har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med 
högst det belopp som framgår av bilaga 1.  
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 Förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB 

  

 

 2020-05-29  

2 

 
§ 4 Förlorad pensionsförmån  

Styrelseledamöter och suppleanter som inte omfattas av särskilda bestämmelser om 
kommunal pension har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För att 
ersättning ska ges krävs att ledamoten eller suppleanten kan visa att fullgörande av 
styrelseuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.  
 
För styrelseledamöter och suppleanter som innehar anställning och inte fyllt 67 år, 
betalas en schabloniserad ersättning ut för förlorade pensionsförmåner. Ersättningen 
följer pensionsavgiften som gäller för kommunala tjänstemän och beräknas på 
sammanlagda ersättningar för förlorad arbetsinkomst under det aktuella inkomståret.  
För att ersättning ska utgå krävs att styrelseledamoten eller suppleanten kan visa att 
fullgörandet av styrelseuppdraget medfört minskade pensionsavgifter. 
 
För styrelseledamöter och suppleanter som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan 
att inneha anställning och som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till 
ersättning för hela förlusten. 
 
§ 5 Förlorad semesterförmån  

Styrelseledamot eller suppleant som har förlorat semesterförmån på grund av sitt 
uppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Styrelseledamoten 
eller suppleanten ansöker själv om ersättning. 
 
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för styrelseledamöter och 
suppleanter med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det 
inte kan anses skäligt att de fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande.  
 
Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande.  
 
 

Arvoden m.m.  
 
§ 7 Årsarvode  

Årsarvode utgår till styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 1.  
 
§ 8 Arvode för sammanträden med mera  

Styrelseledamot eller suppleant, som inte uppbär årsarvode om 10 procent av heltid eller 
mer, har rätt till arvode per sammanträde med ett fast belopp enligt bilaga 1. 
 
§ 9 Resekostnadsersättning  

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet 
från den fasta bostaden eller arbetsplatsen överstiger sex kilometer enkel väg.  
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 Förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB 

  

 

 2020-05-29  

3 

Styrelseledamot eller suppleant har rätt till traktamente samt ersättning för resekostnader 
vid sammanträde eller motsvarande. Traktamente och bilersättning ersätts enligt 
Skatteverkets vid var tid gällande beloppsnivåer.  
 
§ 10 Kostnader för barntillsyn  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
styrelseledamots eller suppleants hem och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl 
föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det 
belopp som framgår av bilaga 1.  
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen.  
 
§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 
som vårdas i styrelseledamotens eller suppleantens familj. Ersättning betalas med högst 
det belopp som framgår av bilaga 1. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående.  
 
§ 12 Funktionsnedsatt särskilda kostnader  

Ersättning betalas till styrelseledamot eller suppleant med funktionsnedsättning för de 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.  
 
 

Gemensamma regler  
§ 13 Hur ersättning begärs   

För att få ersättning enligt 3 § och 9–12 §§ ska styrelseledamoten eller suppleanten 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till styrelsens 
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.  
 
§ 14 Tidsfrister  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar ska i möjligaste mån 
begäras i direkt samband med sammanträdet eller motsvarande, dock senast inom ett år 
från dagen för tillfället då förlusten uppstod.  
  
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången 
av januari månad året efter det år förlusten rör eller framställas i samband med 
pensioneringen, dock senast inom två år från pensionstillfället.  
  
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande då kostnaden uppstod.  
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 Förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB 

  

 

 2020-05-29  

4 

§ 15 Tolkning av reglerna   

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av styrelsen.  
 
 

§ 16 Utbetalning  

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas ut en gång om året, direkt till 
styrelseledamoten eller suppleanten. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per kvartal. 
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 Förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB 

    Bilaga 1 

 

 2020-05-29  

 

 

Bilaga 1 till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
 
Grundbelopp 

Grundbeloppet är 68 400 kr/månad för 2020 (100 % av riksdagsledamöternas arvode) 
 
Arvoden och ersättningar 

 

Årsarvoden  

Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp 11,0 % 

Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp 3,5 % 

  

Sammanträden  

Grundarvode 565 kr 

Timarvode 155 kr per timme 

Max arvode per dygn 1 805 kr per dygn 

  

Ersättning förlorad arbetsinkomst  

Maxbelopp per timme (1/165 av grundbelopp) 414,50 kr per timme 

Maxbelopp per dygn (8 timmar * maxbelopp/timme) 3 316 kr per dygn 

  

Övriga ersättningar  

Barntillsyn  139 kr per timme 

Vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 139 kr per timme 
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ÖREBRO RÅDHUS AB Minnesanteckningar 

Krister Frödin 

 2020-06-18  

  

Minnesanteckningar ägarsamråd och ägardialog 

Vätternvatten AB 
 
Tid och plats 

Onsdagen den 17 juni 2020, kl. 14:00 – 15:00 via Teams 
 

Närvarande 

Hallsbergs kommun Magnus Andersson, Lena Fagerlund 
Kumla kommun Andreas Brorsson, Daniel Jansson-Hammargren 
Laxå kommun Arne Augustsson, Harry Lundin 
Lekebergs kommun Berth Falk, Gustav Olofsson 
Örebro kommun Kenneth Handberg, Krister Frödin, Rickard Samuelsson 
Vätternvatten AB Ullis Sandberg, Göran Lunander, Lars Ferbe, Liz Hultgren 
 
 
 
 

Ärenden 
 

1. Val av ordförande för mötet 
Kenneth Handberg valdes till ordförande för mötet, öppnade detsamma och fastställde 
dagordningen som den framgår av minnesanteckningarna. 
 

2. Förslag till arvodesriktlinje 
Krister Frödin redogjorde för utskickat förslag till arvodesriktlinje, som också bifogas 
minnesanteckningarna. 
 
Samtliga kommuner ställer sig bakom förslaget i sig. Dock fördes en diskussion om bolaget 
har nått en sån fas att styrelsearbetet är tillräckligt aktivt och komlext för att motivera 
arvodering. Efter föredragning av punkterna 4 och 5 på dagordningen kostaterades att 
bolagets ekonomiska omfattning och komplexitet i tekniska frågor motiverar arvodering. 
 
Beslut 

1. Ägarmötet rekommenderar respektive kommun att besluta om att rösta för att 
fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa bolagsstämma. 

2. Uppdra till Krister Frödin att förbereda processen med en bolagsstämma per 
capsulam under hösten 2020. 

 

3. Genomgång av utträdesbestämmelser 
Rickard Samuelsson gick igenom innebörden av utträdesbestämmelsen i aktieägaravtalets 
punkt 15. 
 

• Inlösen 
Vid en utträde köper övriga parter dennes aktier i förhållande till sin andel i aktiekapitalet 
för aktiernas kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier). 
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• Ersättning för skada, förlust eller kostnad 
Om en delägare utträder och projektet blir av kommer troligtvis inte någon skada ha 
uppstått. Om projektet däremot inte blir av uppstår kostnader för nedskrivningar som då 
inte delas med den som utträtt. Vid utträde kommer därför ett avtal där den utträdande 
parten åtar sig att, om projektet inte blir av, bekosta sin andel av upparbetade kostnader 
fram till utträdet. 
 
Arne Augustsson informerade om att Laxå kommun planerar att ta beslut om sitt 
delägarskap i fullmäktige under hösten 2020 (förmodligen i oktober).  
 

4. Status i projektet 
Ullis Sandberg, Göran Lunander och Lars Ferbe informerade om projektets status. 
 
Bolaget är inne i ett mycket skarpt läge där flera stora och viktiga beslut behöver fattas som 
kräver mycket tid och engagemang från styrelsen. Framförallt val av vattenintag och 
fördjupade utredningar om bergtunneln.  
 
En ny uppdatering av projektets kostnader har gjorts i maj 2020 som landar på 4 miljarder 
kronor (Uppskattning 2016: 3,3 miljarder, 2017: 3,7 och 2019: 4,1)  
 

5. Reviderad tidsplan 
Lars Ferbe föredrog en reviderad tidsplan som bifogas minnesanteckningarna. Som 
redovisats i punkt 4 finns ett antal stora metodvalsfrågor att besluta om inom kort. Detta 
tillsammans med att den ursprungliga tidsplanen byggde på att bolaget skulle vara igång 
2017 leder till följande revideringar: 

• Ansökan till Mark- och miljööverdomstolen är framflyttad från 2020 till första 
halvåret 2021. 

• Drifttagning flyttas fram från 2027 till 2030/2021. 
 

6. Övriga frågor 
Ullis Sandberg underströk den reviderade tidsplanen och påminde ägarrepresentanterna om 
att bolaget erbjudit sig att komma och informera om bolaget och uppmanade kommunerna 
att utnyttja det erbjudandet. 
 
Dokumentationen om projektets status och den reviderade tidsplanen efterfrågades. Dessa 
bifogas minnesanteckningarna. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Antecknat av 
 
 
Krister Frödin 
Bolagsekonom 
Örebro kommun 
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