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§ 226  Dnr 2022KS280 

Utökad 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 700 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2021 § 194 att bevilja Härryda Vatten och 
Avfall borgen med maximalt 500 mnkr. Av det beviljade borgensåtagandet utnyttjas 400 
mnkr. Samtliga lån är placerade i Kommuninvest och har övertagits från Härryda kommun. 
  
När ärendet behandlades noterades att ytterligare borgensåtagande sannolikt kommer att bli 
aktuellt med anledning av de stora investeringar som bolaget gör i vattenverk och 
överföringsledningar. I dagsläget utnyttjar bolaget en koncernintern kredit, då likviditeten i 
koncernen är mycket god. 
  
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att en ytterligare upplåning med 
200 mnkr behöver göras under året. Detta planeras ske genom att lån på ytterligare 200 mnkr 
övertas av bolaget från kommunen.  
  
Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under år 2023, varför att sammanlagt 
borgensåtagande på 700 mnkr föreslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 maj 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår 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 700 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att konsekvensanalys och alternativ ska presenteras. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag.  
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Utökad 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 700 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2021 § 194 att bevilja 
Härryda Vatten och Avfall borgen med maximalt 500 mnkr. Av det 
beviljade borgensåtagandet utnyttjas 400 mnkr. Samtliga lån är placerade i 
Kommuninvest och har övertagits från Härryda kommun. 
 
När ärendet behandlades noterades att ytterligare borgensåtagande sannolikt 
kommer att bli aktuellt med anledning av de stora investeringar som bolaget 
gör i vattenverk och överföringsledningar. I dagsläget utnyttjar bolaget en 
koncernintern kredit, då likviditeten i koncernen är mycket god. 
 
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att en ytterligare 
upplåning med 200 mnkr behöver göras under året. Detta planeras ske 
genom att lån på ytterligare 200 mnkr övertas av bolaget från kommunen.   
 
Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under år 2023, varför 
att sammanlagt borgensåtagande på 700 mnkr föreslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 5 maj 2022. 

 
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef
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