AVTAL OM SAMVERKAN I GEMENSAM NÄMND FÖR VATTEN-, AVLOPPSOCH AVFALLSVERKSAMHET
Parter
Motala kommun (org.nr 212000-2817), 591 86 Motala, nedan kallad ”Motala”
Vadstena kommun (org.nr 212000-2825), 592 80 Vadstena, nedan kallad ”Vadstena”
Inledning
Parterna har träffat följande avtal om gemensam nämnd för drift av de taxefinansierade
verksamheterna dels för vatten och avlopp, dels för avfall.
I detta avtal benämns den gemensamma nämnden ”nämnden”.
Nämndens verksamhet ska regleras i särskilt reglemente som antas av kommunfullmäktige i
båda de samverkande kommunerna.
Motala är värdkommun.
Syfte
Syftet med nämnden är att genom samverkan uppnå hög kvalitet och miljömedvetenhet med
hög servicegrad inom verksamhetsområdena, till gagn för båda kommunernas abonnenter
(kunder) samt ökad kostnadseffektivitet genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag
för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.
Bestämmelser avseende vatten- och avloppsverksamheten
1.
Ansvarsområde
Nämnden ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot fastighetsägare och
andra användare som tillkommer respektive åvilar Motala och Vadstena kommuner i
egenskap av huvudmän för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive
kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster, LAV (2006:412). Dock ska fullmäktige i
respektive kommun i enlighet med 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) alltid fatta beslut
som anges nedan samt i andra ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Nämnden ska bl.a. handlägga frågor kopplade till huvudmannaskapet vilka inte kräver
tillstånd eller dispens av annan kommunal myndighet, samt svara för debitering av taxor,
utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade vad avser lagen om allmänna
vattentjänster samt även svara för uppdrag inom kompetensområdet som inte är lagstadgad
verksamhet.
Nämnden ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunernas fasta och lösa
egendom vad avser fastigheter, markanläggningar, ledningsnät, pumpstationer och fordon
hänförliga till nämndens verksamhet samt övrig utrustning som fordras för att bedriva
verksamheten.
2.
Budget, verksamhetsstyrning och ekonomisk reglering
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras i Motalas Mål och
Resursplan (MoR). Budgeten balanseras mot taxa.
Verksamheten för vatten och avlopp särredovisas för Motala respektive Vadstena.
Kostnader och intäkter fördelas på respektive kommun. Gemensamma kostnader fördelas
efter antal abonnenter i respektive kommun. Procentsats avrundas till närmaste heltal att gälla
under mandatperioden. Verksamheten ska helt täckas av taxeintäkter.

Överläggningar mellan båda kommunernas kommunstyrelsepresidier och nämnden ska hållas
om kommande drift- och investeringsbudget och verksamhet. Utifrån dessa överläggningar
lämnar nämnden taxeförslag till respektive kommun för vidare handläggning.
3.
Taxa för vatten och avlopp
Nämnden bereder förslag till taxa i båda kommunerna. Principerna för taxans konstruktion
ska vara lika i båda kommunerna.
Kommunfullmäktige i Motala antar taxa för Motala och kommunfullmäktige i Vadstena antar
taxa för Vadstena.
4.
Verksamhetsområde
Nämnden bereder de förslag och ärenden som är påkallade vad avser verksamhetsområde i
båda kommunerna. Beslut om verksamhetsområde fattas av kommunfullmäktige i respektive
kommun.
5.
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA)
Nämnden bereder de förslag och ärenden som är påkallade vad avser ABVA för båda
kommunerna. ABVA ska vara lika i båda kommunerna men antas av kommunfullmäktige i
respektive kommun.
6.
Fonder
Överskott respektive underskott inom vatten- och avloppsverksamheten regleras enligt lagen
om allmänna vattentjänster för respektive kommun i samband med gemensamma
överläggningar mellan kommunstyrelsepresidierna och nämnden.
7.
Äganderätt till egendom
Ägandet av vatten- och avloppsanläggningar inklusive ledningsnät ska kvarstå i respektive
kommun och särredovisas. Fordon och erforderliga verktyg köps eller leasas under kortare
tider och kostnadsfördelas utifrån fördelningsprincip enligt punkt 2.
Nämnden svarar inte för vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar, pumpstationer eller
ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna va-anläggningen.
Vid avtalets upphörande ska gemensam utrustning av typen fordon och verktyg som inte är
avskrivna lösas ut och ägas av Motala kommun. Specifik och eller avskriven utrustning som
vid avtalets upphörande finns i respektive kommun kvarstår.
8.
Investeringar
Kommunfullmäktige i Motala beslutar om investeringar för vatten och avlopp i Motala.
Kommunfullmäktige i Vadstena beslutar om investeringar för vatten och avlopp i Vadstena.
Kapitalkostnaden belastar respektive kommuns taxa med den ränta som motsvarar aktuell
internränta inom respektive kommun.
Bestämmelser avseende avfallsverksamheten
9.
Ansvarsområde
Huvudmannaskapet för insamling, återanvändning, återvinning, behandling och deponering
av avfall som enl 15 kap. miljöbalken åvilar Motala respektive Vadstena kommuner.
Nämnden ska bl.a. handlägga frågor kopplade till huvudmannaskapet vilka inte kräver
tillstånd eller dispens av annan kommunal myndighet, samt svara för debitering av taxor,

utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade vad avser miljöbalken samt även
svara för uppdrag inom kompetensområdet som inte är lagstadgad verksamhet.
Nämnden ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunernas fasta och lösa
egendom vad avser fastigheter, markanläggningar, avfallskärl och fordon hänförliga till
nämndens verksamhet samt övrig utrustning som fordras för att bedriva verksamheten.
10. Budget, verksamhetsstyrning och ekonomisk reglering
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras i Motalas Mål och
Resursplan (MoR). Budgeten balanseras mot taxa.
Överläggningar mellan båda kommunernas kommunstyrelsepresidier och nämnden ska hållas
om kommande drift- och investeringsbudget och verksamhet. Utifrån dessa överläggningar
lämnar nämnden taxeförslag till respektive kommun för vidare handläggning.
11. Taxa, föreskrifter m.m.
Nämnden bereder förslag till taxa i båda kommunerna. Principerna för taxans konstruktion
ska vara lika i båda kommunerna. Kommunfullmäktige i Motala antar taxa för Motala och
kommunfullmäktige i Vadstena antar taxa för Vadstena.
Nämnden bereder de förslag och ärenden som är påkallade vad avser avfallsplanering och
lokala föreskrifter för båda kommunerna.
12. Fonder
Överskott respektive underskott inom avfallsverksamheten balanseras i en avfallsfond. För
sluttäckning av aktiva deponidelar efter miljöbalkens införande avsätts ett belopp årligen i en
sluttäckningsfond. Hantering av fondernas medel behandlas i samband med gemensamma
överläggningar mellan kommunstyrelsernas presidier och nämnden.
13. Äganderätt till egendom
För avfallsverksamheten äger respektive kommun sina fasta egendomar. Lös egendom ägs av
Motala.
14. Investeringar
Kommunfullmäktige i Motala och Vadstena kommun beslutar om investeringar för
avfallsverksamheten i båda kommunerna. Kapitalkostnaden belastar avfallsverksamhets taxa
med aktuell internränta.
Gemensamma bestämmelser
15. Nämndens sammansättning
Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare utses av
kommunfullmäktige i Motala. Två ledamöter och två ersättare utses av kommunfullmäktige i
Vadstena.
Kommunfullmäktige i Motala utser ordförande och 2:e vice ordförande. Vadstena nominerar
1:e vice ordförande.
16. Mandatperiod
Mandatperioden för nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att
allmänna val till kommunfullmäktige hållits.

17. Avtal och talerätt m.m.
Nämnden äger rätt att för verksamhetens bedrivande träffa avtal på båda kommunernas
vägnar.
Nämnden äger rätt att föra båda kommunernas talan i mål rörande nämndens verksamhet.
18. Personal
Nämnden biträds av förvaltning i Motala. Förvaltningschefen och all personal i verksamheten
ska vara anställd under den av Motala kommun utsedda anställningsmyndigheten.
Administrationen inklusive ekonomihantering av nämndens verksamhet utförs av Motala
kommun. Kostnaderna för denna fördelas på respektive del inom nämndens verksamheter
enligt 50% avfall och 50% vatten och avlopp.
19. Försäkringar
Motala ansvarar för att erforderliga försäkringar tecknas för de anläggningar och maskiner
som förvaltas av nämnden.
20. Personuppgifter/dataskydd
Nämnden har ansvaret enligt dataskyddslagstiftningen för de personuppgifter som behandlas
inom nämndens verksamhet.
21. Uppföljning, återredovisning och rapportering
Nämnden rapporterar till båda kommunerna i enlighet med rutin för planerings- och
uppföljningsprocess i värdkommunen.
22. Delegation från fullmäktige
Fullmäktige i respektive kommun delegerar till nämnden beslutanderätten i följande grupper
av ärenden, under förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen:
a.
Ändringar av taxor och avgifter inom verksamhetsområdet för vilka fullmäktige angett
ramar och riktlinjer eller vilka annars är av liten ekonomisk och principiell betydelse
b.
Nämndens Mål och Resursplan och verksamhetsplan upprättade enligt kommunstyrelsens planeringsförutsättningar och Mål och Resursplan och gemensamma anvisningar
för prioriteringar fastställda av fullmäktige i Motala.
23. Information och samråd
Nämnden får från kommunernas övriga nämnder begära in yttranden och upplysningar som
fordras för att fullgöra nämndens uppgifter.
Nämnden ska lämna kommunernas fullmäktige, kommunstyrelser och övriga nämnder det
biträde dessa begär.
24. Tvister
Tvister med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras i samråd mellan kommunernas
kommunstyrelser. I andra hand ska de avgöras i allmän domstol.
25. Avtalsperiod
Detta avtal gäller under tiden 2019-01-01—2022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år
i sänder om det inte sägs upp av någon av parterna senast två år före avtalstidens utgång.

26. Avtalets giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att det godkänns av kommunfullmäktige i Motala
respektive Vadstena.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar vara parterna tagit var sitt.
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