Protokoll

Ks 608/2022

Kommunstyrelsen
Datum:
Tid:
Plats:

2022-04-19
14:15–14:30
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Jimmy Nordengren (C)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
Fisun Yavas (S)
Roger Andersson (S)
Marie Brorson (S)
Håkan Stålbert (KD)
Martha Wicklund (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Karolina Wallström (L)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Kemal Hoso (S)

Ersätter Nabil Mouchi (S)

Närvarande ersättare
Carina Toro Hartman (S)
Linda Larsson (C)
Susanne Lindholm (KD)
Emelie Jaxell (M)
Övriga
Peter Larsson

Kommundirektör

Paragraf 96

Julia Taavela, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

1 (4)

ÖREBRO

Protokoll

John Johansson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 96 Tillägg till aktieägaravtal för Vätternvatten AB
Ärendenummer: Ks 476/2022
Handläggare: Krister Frödin och Rickard Samuelsson
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. 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. Nivån överensstämmer med den som gäller för merparten av
de övriga bolag som ingår i Örebro kommuns bolagskoncern. Förslaget, som
även har behandlats av bolagets styrelse, behöver godkännas av respektive
ägares kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Förslag till tilläggsavtal nr 2 till aktieägaravtal för Vätternvatten AB
Styrelseprotokoll Vätternvatten AB 2022-02-18
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt
förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut och där föreslås att
paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena
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Ståhls (SD) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt
förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut och där föreslås att
paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
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