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Ärendenr 100586 
Datum 2016-01-13 

 
 

AVSIKTSFÖRKLARING  
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta att;  
 

- ge Gästrike Vatten AB (GVAB) samt tekniska förvaltningen i Östhammar uppdraget att ta 
fram beslutsunderlag för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike 
Vatten.  

- beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande 
GVAB, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar  
(ex bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal).  

- en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens 
ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten 
och anlitad konsult.  

- vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande.  
 
I Östhammar ska en anpassad genomlysning genomföras som tydliggör status på VA anläggningar 
och ekonomiska och kompetensmässiga behov. 
  

Tidplanen bör vara att samverkan ska kunna träda ikraft 2017-01-01. 
 

 
Bakgrund och motiv  
Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den 
allmänna VA försörjningen.  
 
VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom lagen om allmänna vattentjänster. 
Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla 
VA verksamheten inom det så kallade verksamhetsområdet.  
 
Den allmänna VA anläggningen ska oavsett samverkansform alltid utgöra egen anläggning inom 
den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om verksamhetsområden för allmän VA 
anläggning, VA taxor och allmänna bestämmelser om VA. Det innebär också att särredovisning 
alltid ska ske och att makten över taxeutveckling ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar 
fram förslag för beslut i kommun.  
 
Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den 
allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna 
ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns. 
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De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och 
hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;  
 

- Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet.  
 

- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven.  

- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering.  

- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till 
ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.  
 

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetens-
försörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kan kräva ökade 
ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar  
en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.  
 
 
 

Principer för samverkan  
Samverkan avses leda till att Östhammar ansluter sig till Gästrike Vatten enligt följande 
principer; 

- All kompetens, för de ägande kommunerna, inom allmän VA, finns inom GVAB.  
 

- GVAB står för alla kundkontakter och sköter all fakturering och därmed kopplade ärenden.  

  
- Samverkan ska vara förenlig med kommunallagen och dess kommunalrättsliga principer.  

- GVAB är en del av kommunernas verksamhet och ska utifrån verksamheternas juridiska 
förutsättningar i lämplig omfattning samordnas med kommunernas verksamheter och 
åtgärder och ställningstaganden som innebär negativa effekter för de kommunala 
organisationerna i sin helhet ska undvikas.  

- Driftpersonal ska så långt möjligt ha sitt arbetsställe i den kommunen de huvudsakligen 
verkar.  

- VA anläggningar ligger kvar i respektive kommun via ett ägarbolag med syftet att äga 
anläggningar och besluta om investeringsplanen. GVAB tar fram underlag och säkerställer 
att investeringar genomförs. GVAB utreder för närvarande förutsättningar till att samla 
även anläggningarna i GVAB, d.v.s ta bort anläggningsbolagen. Syftet är att skapa en 
effektivare och mer rationell bolagskonstruktion med förbättrad ägarstyrning.  
 

- GVAB ska styras av självkostnadsprincipen med särredovisning på deltagande kommuner.  

- GVAB ombesörjer all ekonomisk hantering och redovisning och upprättar resultat- och 
balansräkning för respektive deltagande kommuner.  

- Kommunen beslutar, som idag, om investeringsram, taxor, ABVA, verksamhetsområden 
för VA och beslut av principiell karaktär.  
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