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Ärende ………………
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Sammanfattning

Hammarö kommuns serviceförvaltning och Karlstads kommuns teknikoch fastighetsförvaltning vill undersöka möjliga samarbetsformer inom
VA-området.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2011.
Serviceförvaltningen Hammarö kommuns tjänsteskrivelse den 12 januari 2011.
Ärende

Hammarö och Karlstads kommun bedriver ett visst samarbete på VAområdet redan idag.
Nuvarande samarbete

Hammarö kommun köper dricksvatten från Karlstads kommun, vilket
distribueras genom det sammankopplade ledningsnätet i höjd med Vidön.
Hammarö kommun använder Karlstads kommuns slamjour vid behov och
kan även nyttja Karlstads kommuns resurser för läcksökning.
Befintliga förutsättningar som kan underlätta vid en ev ökad samverkan

Kommunerna använder samma typ av driftövervakningssystem i VAanläggningarna, (Cactus Uniview) liksom debiteringssystem för VAavgifter (EDP Future). I det sistnämnda fallet gjordes en gemensam
upphandling. Samma system i båda kommuner underlättar ett ev utökat
samarbete i framtiden.
Planerat framtida samarbete

Karlstads kommun har gjort förfrågan till Hammarö kommun om
möjligheter att ta emot avloppsvatten från ca 200 hus vid Dingelsundet
för rening i Skoghalls reningsverk då kapaciteten i ledningsnätet genom
Karlstad är begränsad. Denna förfrågan har Hammarö kommuns
servicenämnd förhållit sig positiv till.
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Pågående gemensamt projekt

Under vintern 2010-2011 bygger Hammarö och Karlstads kommuner en
ny sjöförlagd vattenledning från Karlstad till Hammarö som ger en ökad
leveranssäkerhet av dricksvatten till Hammarö.
Utveckling av ytterligare samarbetsformer?

Då dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen utvecklas till att
skrida över kommungränserna ökar behovet av samsyn mellan
kommunerna vad gäller drift och underhåll av kommunernas VAanläggningar. Hammarö kommuns serviceförvaltning och Karlstads
kommuns teknik- och fastighetsförvaltning vill därför undersöka hur
ökad samverkan påverkar kommunerna ekonomiskt, personellt och
kompetensmässigt och/eller på andra sätt är bra för kommunerna.
Utredningen ska belysa vilka olika former för samverkan som kan finnas
och analysera vilka för- och nackdelar som finns med de olika
alternativen. Detta sker lämpligen med utgångspunkt i en
nulägesbeskrivning och en SWOT-analys av de olika samverkansformer
som identifieras som möjliga. Resultatet kan sedan vara vägledande för
eventuella fortsatta inriktningsbeslut.

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Teknik och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med Hammarö
kommuns serviceförvaltning utreda möjliga samverkansformer mellan Hammarö
och Karlstads kommuner inom VA-området.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Eva-Lena Beiron
enhetschef

Beslutet expedieras till

Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen
Annette Borneland, Serviceförvaltningen, Hammarö kommun
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