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Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten 

 

Datum: 2022-07-12 

Diarienummer: KS 2022/0187 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Ansökan kommunal borgen från 

Österåkersvatten AB  

Sammanfattning 

Österåkersvatten AB ansöker om kommunal borgen om 8 mnkr för 

investeringar inom affärsområde avfall. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om totalt 8 mnkr att 

erbjuda som säkerhet vid upplåning till investeringar för så kallade 

miniåtervinningscentraler på angivna platser samt att borgensavgift 

motsvarande 0,25 procent tas ut i enlighet med budgetbeslut i 

Kommunfullmäktige KF 8:5, 2021-11-22. 

Bakgrund 

Roslagsvatten ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och 

verksamheter i Österåkers kommun. Målet är att Roslagsvatten inom fem år 

ska vara topp fem av Sveriges kommuner enligt Avfall Sveriges ranking ”Bästa 

avfallskommun”. Huvudfokus under de kommande åren är att minska 

avfallsmängderna, öka kundnöjdheten och ha rena fraktioner. Roslagsvattens 

kunder ska ha Sveriges lättaste soppåse. 

Österåkers kommun nya avfallsplan trädde i kraft år 2021. Den sträcker sig till 

2030 med översyn minst vart fjärde år. Planen har sex målområden som 

tillsammans bidrar till att nå målet att vara topp fem. Under 2022 ligger fokus 

på att minska mängden säck- och kärlavfall, huvudsakligen genom ökad 

utsortering av förpackningar. 

Österåkersvatten AB har i sin budget och verksamhetsplan för perioden 2022-

2024 fattat beslut om investeringar inom affärsområdet avfall för att nå målet. I 

investeringarna ingår så kallade miniåtervinningscentraler på Ingmarsö, 

Brännbacken och Margretelund Hamnen. För att finansiera de beslutade 

investeringarna behöver Österåkersvatten AB ta upp nya lån på 8 mnkr.  
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Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten som är ett kommunalägt bolag. 

Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en 

förutsättning för att banker och kreditinstitut ska bevilja lån. Med anledning av 

ovan anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen på 8 mnkr. 

 

Förvaltningens slutsatser 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och i budget fastställd borgensavgift 

föreslår förvaltningen att ansökan om borgen beviljas. 

Bilagor 

Ansökan kommunal borgen Österåkersvatten AB 

 

 

   

Staffan Erlandsson  Magnus Bengtsson 

Kommundirektör  Ekonomidirektör 

   

  Sara Pettersson 

  Chefsekonom 

 

 

 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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