Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-19
§ 239

KS/2015:406, KS/2018:112, KS/2018:303

Tilläggsavtal om ekonomisk reglering för anläggningstillgångar inom VA-området
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun godkänner upprättat förslag till ”Tilläggsavtal till Avtalet om samverkan i
gemensam nämnd för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet”.
2. Kommunens övertagande av VA-anläggningstillgångarna upptas i 2019 års investeringsbudget
och finansieras genom upptagande av gröna lån på 140 miljoner kronor.

Sammanfattning
Bakgrund
Motala och Vadstena kommuner har sedan 2003 samverkat i gemensam nämnd för avfallsverksamhet.
Den gemensamma nämnden har sedan 2007 även innefattat vatten- och avloppsverksamheten. Nytt
samverkansavtal har tecknats mellan kommunerna med giltighet fr.o.m. 2019-01-01 enligt
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 126. Detta fullmäktigebeslut säger också att kommunerna i ett
separat avtal ekonomiskt ska reglera gjorda investeringar inom vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten
inom Vadstena kommun.
Det nya samverkansavtalet klargör att de vatten- och avloppsanläggningar inklusive ledningsnät ska
kvarstå i respektive kommuns ägo och särredovisas. Under perioden 2007 tom 2018 har Motala kommun
finansierat alla investeringar som fysiskt är belägna inom Vadstena kommuns gränser. Dessa ska nu
”återköpas” till bokfört värde av Vadstena kommun. Den exakta summan för detta kommer tas fram i
samband med Motala kommuns bokslut för år 2018. Uppskattningsvis uppgår skulden som Vadstena har
till Motala kommun till mellan 130-140 Mkr. Investeringar som betalts av Motala är ombyggnad av
avloppsreningsverk för ca 65 Mkr och förnyelse av ledningsnätet under perioden 2007-2018 för ca 75
Mkr.

Gröna lån
Återtagandet av VA-investeringarna som är belägna inom kommunens gränser måste finansieras på något
sätt. Finns inte egna medel att tillgå måste det ske genom att lån upptas.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-19
Kommunfullmäktige har 2018-05-30, § 90, beslutat att kommunen och dess helägda bolag vid extern
finansiering av investeringsobjekt med klimat- och miljönytta om möjligt ska göra detta via ”Gröna lån”.
Kommunen har av denna anledning ansökt om gröna lån till ett värde av 140 miljoner kronor för de
anläggningar som nu skall återföras till kommunen. Kommuninvests miljökommitté med miljöexperter
från kommuner, landsting/regioner och SKL har bedömt vår ansökan och beviljat densamma i september
2018.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2018-11-14 § 178
Tf kommundirektörens skrivelse 2018-11-05 ”Tilläggsavtal om ekonomisk reglering för
anläggningstillgångar inom va-området”
Förslag till Tilläggsavtal till ”Avtalet om samverkan i gemensam nämnd för vatten-, avlopps- och
avfallsverksamhet” daterat 2018-11-02
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 126. VA-samverkan mellan Motala kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-30, § 90. Gröna lån
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