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Utökad budget för ÖVAR och lån med kommunal borgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna utökad mvestering för projektet ÖVAR enligt ÖVAR AB: förslag

innebärande, för Österåkers kommuns del, 975- 1 190 mkr.

2. Godkänna kommunal borgen för upptagande av län för Österåkers

kommuns andel av projektet ÖVAR, på maximalt 1 190 mkr.

Protokollsanteckm'ng

Peter Nummert (RP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Roslagsparüet är oroat för okontrollerade kostnadsöknjngar. Detta projekt är

den största investeringen som kommunen gör på kanske 100 år och det är av
största Vikt att vi erhåller information regelbundet kring utvecldingen. Till detta

kommer också reinvesteringskostnader för åldrande ledningsnät och
pumpstaü'oner. I värsta fall kostnader i samma storleksordning, kring 1 miljard

kronor, under de närmaste 15 år.

Peter Numrnert (RP)

Sammanfattning

På grund av ändrade förutsättningar och omvärldsläget har ÖVAR AB
föreslagit fullmäktige om utökad kommunal borgen. I jämförelse med den
tidigare upprättade förstudien samt beslut om ändring av teknikval har framför
allt ändrade förutsättningar och omvärldsläget med pågående inflation

inneburit kostnadsökningar för projektet. Den nu framtagna kalkylen, SK4,
indikerar på en prognos på 1196 mkr d.V. 5. en kostnadsökning på 366 mkr.
Österåker kommun står för 81,5% och Vaxholm Stad för 18,5% mom
projektet ÖVAR.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltmngens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-29,

rev. 2023-01-16.
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Godkänna utökad investering för projektet ÖVAR enligt ÖVAR AB: förslag

innebärande, för Österåkers kommuns del, 975 - 1 190 mkr.
2. Godkänna kommunal borgen för upptagande av län för Österåkers

kommuns andel av projektet ÖVAR, på maximalt 1 190 mkr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

ÖVAR AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

5:1--


