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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-09-23

§ 317

Dnr 2020KS614

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Reservation
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja Härryda Vatten och
Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande av lån.
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta lån som är tecknade
av kommunen har det framkommit att, den av förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen
inte är tillräcklig. Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så som för egen
skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och täcker räntekostnader och
skulden om inte bolaget betalar.
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt beslut tas av
kommunfullmäktige.
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är motiverat med en
högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är bolagets utgifter i samband med
investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under
år 2022 och i det fallet kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare
utökad borgen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 20 augusti 2021

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-09-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för
egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
förvaltningen återremiss där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning såväl som
risk och konsekvensbedömning utförs. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss
mot avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet
avgörs idag och ordföranden kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons
förslag om avslag.
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter
Arvidssons förslag.
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per
Vorbergs förslag.

Paragrafen är justerad
---------------------
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TJÄNSTESKRIVELSE
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Bo Ekström
Kommunstyrelsen

Datum
2021-08-20

Diarienummer
2020KS614 001

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Härryda Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja
Härryda Vatten och Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande
av lån.
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta
lån som är tecknade av kommunen har det framkommit att, den av
förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen inte är tillräcklig.
Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så
som för egen skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och
täcker räntekostnader och skulden om inte bolaget betalar.
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt
beslut tas av kommunfullmäktige.
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är
motiverat med en högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är
bolagets utgifter i samband med investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt
kommer ytterligare finansiering att behövas under år 2022 och i det fallet
kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare utökad
borgen.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2021-08-20
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Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef
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