FÖRBUNDSSTYRELSEN
DATUM

2018-10-05

DIARIENUMMER

Till Malmö Stad
Kommunstyrelsen

Finansiering av investeringar i VA-verksamheten resp. Avfallsverksamheten i Malmö Stad inom VA SYD
Härmed hemställs om medgivande till upplåning av medel för perioden 2018-12-01—202112-31 för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Malmö Stad och i
avfallsverksamheten (Malmö Stad resp. Burlövs kommun). Totalt upplåningsbehov är 1 100
Mkr.
Underlag för hemställan
Kommunalförbundet VA SYD har bildats genom en sammanslagning av VA-verksamheterna
i Lund och Malmö och förbundets verksamhet startade 2008-01-01. Kommunalförbundet
består idag av 4 st. medlemmar, Burlövs kommun, Eslövs kommun, Lunds kommun och
Malmö Stad. Kommunalförbundet är en sammanhållen juridisk person och genom bildandet
av förbundet har beslutsrätten för VA-verksamheten överlämnats till kommunalförbundet
från de enskilda kommunerna. Förbundet är sammansatt av förbundsfullmäktige,
förbundsstyrelse och en ägarnämnd för varje enskild kommun. Kommunalförbundet är
huvudman för VA-verksamheten och även ägandet av VA-anläggningarna har överförts till
förbundet.
Vid bildandet av kommunalförbundet VA SYD beslutades att Malmö Stad i funktionellt
hänseende skall vara huvudman för avfallsverksamheten medan VA SYD på uppdrag svarar
för den administrativa hanteringen av stadens beställarfunktion.
Inom Malmö hanteras avfallsfrågorna av kommunfullmäktige, av Tekniska nämnden och av
Tekniska nämndens avfallsdelegation beroende på beslutens art och strategiska betydelse.
Praktiskt fastställer Kommunfullmäktige i Malmö bl.a. avfallstaxa och avfallsplan. Tekniska
nämnden beslutar om budget för avfallsverksamheten och handlägger vissa andra frågor
inom avfallsområdet. Tekniska nämndens avfallsdelegation har att bereda ärenden från
kommunalförbundet vad gäller avfallsfrågor för handläggning i Tekniska nämnden, t.ex.
budget och taxa. Inom VA SYD hanteras avfallsfrågorna av ägarnämnd Malmö, som utgör
uppdragsgivare för avfallshanteringen i tjänstemannaorganisationen. Eftersom
förbundsstyrelsen är anställningsmyndighet hanteras personalfrågor formellt av
förbundsstyrelsen vid sidan om ägarnämnden.
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En viktig förutsättning för kommunalförbundet är att ekonomierna för de samverkande
kommunernas verksamheter skall hållas klart åtskilda och att det lokala inflytandet från
delägarkommunerna säkerställs. Ägarnämndernas uppgift är bland annat att lämna förslag till
investeringar och budget för verksamheten i respektive kommun samt att lämna förslag till
VA-taxa.
VA SYD får ta upp lån för verksamhetens finansieringsbehov enligt redovisade
budgetförutsättningar eller vad förbundsmedlemmarna eljest godkänt (§ 12.2 i
förbundsordningen för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv). I
samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv är reglerat i § 7 hur finansieringen
skall ske. I § 7.4 anges att förbundet får uppta lån för verksamhetens behov och i § 7.3 att
förbundet utnyttjar kommunernas finansfunktioner för finansiering av verksamheten.
Budget för 2019 (drift- och investeringsbudget) för VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv,
Lund, Malmö samt för avfallsverksamheten fastställdes av Förbundsfullmäktige 2018-06-18
efter beredning i Ägarnämnderna i Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö och i Förbundsstyrelsen i
VA SYD.
I samband med arbetet med budget 2019 togs även investeringsplaner fram för åren
2020-2021. Investeringar i budget 2019 samt investeringsplaner för 2020 och 2021 ligger
som grund för upplåningsbehovet. Underlaget för budgetbeslut 2019 samt investeringsplaner
för 2020 och 2021 redovisas i bilaga.
VA SYD bedömer att upplåningsbehovet för perioden 2018-12-01—2021-12-31för
investeringar i VA-anläggningen i Malmö Stad är 1 020 Mkr och investeringar i avfallsverksamheten (Malmö Stad resp. Burlövs kommun) är 80 Mkr .
VA SYDs handläggare av och kontaktperson i ärendet är Stefan Åkesson, chef för
ekonomiavdelningen.
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