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§ 51. Anslutning av Östhammars kommun till Gästrike Vatten AB

Ärende

GästrikeVatten ochÖsthammarskommunönskarutvecklafördjupadsamverkaninomden
allmännaVA-försörjningen.VA-verksamhetenär taxefinansieradochreglerasfrämstgenom
lagenom allmännavattentjänster.InomVA skahuvudmannen,den somägerVA-
anläggningarna,ansvaraför att drivaochutvecklaVA-verksamheteninomdet såkallade
verksamhetsområdet.DenallmännaVA-anläggningenskaoavsettsamverkansformalltid
utgöraegenanläggninginomden egnakommunen,där fullmäktigeskabeslutaom
verksamhetsområdenför allmänVA-anläggning,VA-taxorochallmännabestämmelserom
VA. Det innebärocksåatt särredovisningalltidskaskeochatt maktenövertaxeutveckling
liggerkvari kommunendär huvudmannentar fram förslagför besluti kommun.

GästrikeVatten bildades2008 ochär en väletableradregionalVA-organisationsomsköter
den allmännaVA-anläggningeni Gävle,Hofors,OckelboochÄlvkarleby.Ambitionenär att
kunnaanslutafler kommunerom godaförutsättningarfinns.De främstamotiventill
regionalsamverkanär att säkerställaen trygg,serviceinriktad,effektivochhållbar
verksamheti regionenvilketfrämst innefattar;

o säkerställaen långsiktig,effektivochklimatfrämjandeVA-verksamhet
0 Skapaen effektivochrationellorganisationsomär dimensioneradutifrånbehoven
0 Underlättakompetensförsörjninginklusivenyrekrytering
o Utvecklaen hållbarverksamhetutifrånde lokalaförutsättningarnasommedhänsyn

till ekonomiskaochsocialaaspekterbidrartill en godmiljö.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och
kompetensförsörjningsomkanförvaltaochutvecklaverksamheterna.Utvecklingkräver
ökadeekonomiskabehovochsamverkankanbidratill att tillvaratastorskalighetsfördelar
somgynnaren lägrekostnadsutveckling.SannoliktbehöverVA-taxanför Östhammars
kommunjusterasframledespå grundavsuccessivtökadförnyelsei befintligaanläggningar
ochnyinvesteringarsamt harmoniseringtill GästrikeVattensdriftstandard.Särskildanalys
avbehoventill 2017avsesbelysasunderhösten.Dessutomkandet visasigatt "dolda"
kostnader(gemensammamed Östhammarskommun)framkommervid utbrytningfrån
nuvarandeförvaltningsommåstefå sintäckningviaVA-taxan.

Beslutsunderlag

KS2016-02-01, § 9
Tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag
Sammanställningavföreslagnaändringari bolagsordningm.m.
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Förslagbolagsordning GästrikeVatten AB
Förslagaktieâgaravtal GästrikeVatten AB
Förslagägardirektiv GästrikeVatten AB
Förslagsamarbetsavtal GästrikeVatten AB
AvtalÖverlåtelseaktierGävletill Östhammar
Avtal "guldaktie"
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:
att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle,Ockelbo och
Älvkarleby kommuner helägda VA-bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-01,
under förutsättning av att fullmäktige i övriga delägarkommuner och Östhammars kommun
beslutar att godkänna detta,
att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och
samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB,
att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa etablering av Östhammars Vatten AB,sarnt
vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB.

Kommunfullmäktige 2016-06-13

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle,Ockelbo och
Älvkarleby kommuner helägdaVA-bolaget Gästrike Vatten AB (org. nr: 556751-1561), från
och med 2017-01-01. under förutsättning av att fullmäktige i övriga delägarkommuner och
Östhammarskommunbeslutaratt godkännadetta,
att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och
samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB,
att uppdra ät kommunstyrelsen att verkställa etablering av Östhammars Vatten AB,sarnt
vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB.

Expedieras

Gästrike Vatten AB

Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner
Östhammarskommun
Akten

Justerare ,M Utdragsbestyrkande

M M


