Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2021-01-15

1 (3)
Diarienummer

KS 2020/1073
Annette Henriksson
Finansekonom

Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i
Lunds kommun inom VA SYD
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta
att

baserat på VA SYD:s bedömda lånebehov under 2021-2023 om
600 mnkr utöka den totala låneramen till VA SYD med 600
mnkr vilket innebär en total låneram på 1 600 mnkr
VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till
Lunds kommun om upplåning inom fastställd låneram
finansiering kommer att ske genom extern upplåning
extern upplåning får göras i Lunds kommuns namn utöver den
låneram som beslutats av kommunfullmäktige i budget i den
mån det behövs för att möjliggöra utlåning till VA SYD.

att
att
att

Sammanfattning
Investeringar som görs av VA SYD ska enligt förbundsordningen
finansieras via upplåning hos förbundsmedlemmen. VA SYD:s
förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse daterad 2020-12-11 om
medgivande till upplåning av medel om 600 mnkr för erforderliga
investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun för perioden 20212023. Kommunfullmäktige beslutar enligt finanspolicyn om ram för
utlåning till bolag eller förbund. VA SYD:s låneram hos Lunds
kommun är för närvarande 1 000 mnkr. Hemställan innebär en
utökning av låneramen med 600 mnkr till 1 600 mnkr.
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Budgetförslag 2021 VA SYD Lund inklusive investeringsplan
2022-2028
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-15 § 141

Ärendet
Bakgrund
Drift- och investeringsbudget för 2021 för VA-verksamheten i Lunds
kommun fastställdes av VA SYD:s Förbundsfullmäktige 2020-06-22
efter beredning i ägarnämnden i Lund samt förbundsstyrelsen. I
samband med arbetet med budget 2021 togs även
investeringsplaner för 2022-2028 fram.
Inför bildandet av kommunalförbundet VA SYD upprättades en
förbundsordning, ett reglemente för förbundsstyrelsen samt ett
reglemente för ägarnämnderna, senaste versionen är daterad 201103-21. I § 12.2 i förbundsordningen anges att kommunalförbundet i
första hand ska utnyttja förbundsmedlemmarna för finansiering av
verksamheten.
Enligt Finanspolicyn ska kommunfullmäktige besluta om en ram för
utlåning till kommunala bolag och kommunalförbund. Enligt
kommunstyrelsens delegationsordning som inkluderar
vidaredelegation är ekonomidirektören ansvarig för verkställandet
av utlåningen inom kommunfullmäktiges beslutade låneram.

Föredragning
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2016-06-15 § 141 att
utöka låneramen till 1 000 mkr för Lunds kommuns utlåning till VA
SYD. Beslutet avsåg investeringar fram t o m 2018. Låneramen har
dock räckt till investeringar under en längre tid än VA SYD:s prognos
angav vid senaste beslutstillfället. VA SYD har successivt avropat
medel när upplåningsbehov har uppstått. Utnyttjad volym per 202012-31 är 898 mnkr.
Budget 2021 samt investeringsplanen för 2022-2028 ligger till grund
för VA SYD:s hemställan om finansiering för perioden 2021-2023.
Budget och investeringsplan har bearbetats och beretts av
ägarnämnden i Lund samt förbundsstyrelsen för VA SYD. En
beskrivning av de planerade investeringarna finns mer utförlig i
bilaga ”Budgetförslag 2021 VA SYD Lund inklusive investeringsplan
2022-2028”. De största posterna berör områden inom förnyelse och
anpassning av befintliga ledningar, exploatering och serviser av nya
områden såsom Stångby, Södra Råbylund m.fl., samt VAutbyggnadsområden i form av ett dricksvattennät till Håstad. Det
finns även utrymme för nödvändiga investeringar i
avloppsreningsverken i Källby samt Södra Sandby. I avvaktan på
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inriktningsbeslut om fortsatt utredning om nedläggning av Källby
avloppsreningsverk kommer dessa investeringar att hållas till ett
minimum.
Investeringarna innebär att det totala upplåningsbehovet under
denna period bedöms vara 600 mnkr. Kommunkontoret föreslår
därmed att utöka den totala låneramen till VA Syd till 1 600 mnkr.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
För att Lunds kommun ska kunna låna ut pengar till VA SYD behöver
kommunen göra extern upplåning vilket innebär att skuld upptagen i
Lunds kommuns namn ökar vilket i sig innebär en ökad ekonomisk
risk. Ränterisken kopplad till både upplåning och vidareutlåning till
VA Syd hanteras via den ränteriskstrategi som kommunstyrelsen har
beslutat om i de finansiella riktlinjerna.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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Kanslichef
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