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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Godkänna redovisad rapport. 
2. Föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att 

tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och Hammarö kommun med 
utgångspunkt i en fördjupad samverkan, närmare utreda de olika 
associationsformernas konsekvenser och återredovisa ett färdigt förslag till 
samorganisation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun och servicenämnden i 
Hammarö kommun beslutade i början av 2011 att uppdra åt sin respektive 
förvaltning att i samarbete beskriva möjliga samverkansformer kommunerna 
emellan inom VA-området. För detta arbete har externt konsultstöd tagits in, som 
genom insamlande av fakta, intervjuer och tidigare erfarenheter tagit fram den 
bilagda rapporten ”Vänervatten - Samverkan vattentjänster Hammarö och Karlstad 
kommuner ” som ger en beskrivning av möjliga samverkansformer. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2013. 
Hammarö kommuns tjänsteskrivelse den 17 oktober 2013. 
Anders Lingstens rapport ”Vänervatten” den 10 oktober 2013. 
Teknik- och fastighetsnämndens beslut den 23 februari 2011, § 18. 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2011. 
 
Ärende 
Hammarö och Karlstad har ett visst samarbete redan idag, men som utvecklingen 
ser ut inom VA-området skulle ett utökat samarbete kunna gynna båda 
kommunerna. Våra respektive nämnder har gett förvaltningarna i uppdrag att i 
samarbete beskriva möjliga samverkansformer. För detta arbete togs externt 
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konsultstöd in i form av Anders Lingsten Konsult, som har stor erfarenhet av 
liknande uppdrag från olika håll i landet. När genomlysningen därefter gjordes föll 
det sig snabbt och ganska naturligt att det är någon form av samorganisation som 
skulle kunna vara ett gynnsamt nästa steg. Den bilagda rapporten beskriver därför 
nulägesstatus i respektive VA-verksamhet och för – och nackdelar med en 
gemensam VA-organisation för respektive kommun. 
 
Rapportens utfall är inte unikt för landet utan fler och fler kommuner väljer att gå 
samman i någon form av samverkansorganisation för att bättre leva upp till de krav 
som ställs och de utmaningar de står inför för att klara av att ha en hållbar VA-
försörjning över tid. Även om samverkansorganisationer i andra delar av landet 
visat sig hållbara är varje samverkan över kommungränser unika. Karlstad och 
Hammarö måste i nästa steg i detalj utreda hur styrning, finansiering m m av en 
eventuell gemensam VA-organisation ska utformas. 
 
Samverkansgrupperna inom båda förvaltningarna och all berörd personal har 
informerats om den pågående utredningen under hösten.  
Som förvaltning ser vi positivt på att gå vidare mot en samverkansorganisation 
inom VA-området, men lämnar öppet vilken typ av associationsform som bör 
väljas till nästa steg. 
 
 
 
Hans Wennerholm  Eva-Lena Beiron 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Johan Rosqvist, serviceförvaltningen Hammarö kommun 
 


