SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-07

Kommunstyrelsen

§133

Dnr KS 2021-832

Samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje vatten och avfall
AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten och
Avfall AB enligt bilaga 1 till Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra från att samarbetsavtalet föreslås gälla fram till
utgången av 2024 till att samarbetsavtalet ska genomgå årlig revidering.

Sammanfattning av ärendet
I tjänsteutlåtandet lämnas förslag på samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten
och Avfall AB. Samarbetsavtalet är av övergripande karaktär och reglerar ansvarsfördelning och
principiella frågor inom ett antal områden som berör förhållandet och samarbetet mellan Kommunen
och Bolaget. Det blir aktuellt framförallt när annat inte följer av bolagsordning, ägardirektiv eller det
överlåtelseavtal som skrevs mellan parterna i samband med övergången av verksamheten.
Samarbetsavtalet är viktigt då det bidrar till ökad tydlighet och skapar förutsättningar för ett bra
samarbete mellan Kommunen och Bolaget utifrån de nya förutsättningar som bolagiseringen innebär.

Beslutsunderlag
§101 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Samarbetsavtal mellan Norrtälje
kommun och Norrtälje vatten och avfall AB

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar följande:
att ändra från att samarbetsavtalet föreslås gälla fram till utgången av 2024 till att samarbetsavtalet
ska genomgå årlig revidering.
Camilla Rydstrand (MP) och Bino Drummond (M) yrkar bifall till Tommy Lundqvist (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet Tommy Lundqvists (C)
ändringsyrkande som bifalls av Camilla Rydstrand (MP) och Bino Drummond (M), och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Bygg- och miljönämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MeetingDate

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Juridikenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§101

Dnr KS 2021-832

Samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje vatten och avfall
AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten och
Avfall AB enligt bilaga 1 till Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021.

Sammanfattning av ärendet
I tjänsteutlåtandet lämnas förslag på samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten
och Avfall AB. Samarbetsavtalet är av övergripande karaktär och reglerar ansvarsfördelning och
principiella frågor inom ett antal områden som berör förhållandet och samarbetet mellan Kommunen
och Bolaget. Det blir aktuellt framförallt när annat inte följer av bolagsordning, ägardirektiv eller det
överlåtelseavtal som skrevs mellan parterna i samband med övergången av verksamheten.
Samarbetsavtalet är viktigt då det bidrar till ökad tydlighet och skapar förutsättningar för ett bra
samarbete mellan Kommunen och Bolaget utifrån de nya förutsättningar som bolagiseringen innebär.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende Samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje vatten och avfall
AB

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Bygg- och miljönämnden
Norrtälje Vatten och Avfall AB
Juridikenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-05-12
Diarienummer: KS 2021-8322021-832

Förvaltning och avdelning
Handläggare:
Titel:
E-post:

Ludvig Lagerkranz
Bolagsjurist
ludvig.lagerkranz@nvaa.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och
Norrtälje Vatten och Avfall AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten och Avfall
AB enligt bilaga 1 till Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I tjänsteutlåtandet lämnas förslag på samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten
och Avfall AB. Samarbetsavtalet är av övergripande karaktär och reglerar ansvarsfördelning och
principiella frågor inom ett antal områden som berör förhållandet och samarbetet mellan Kommunen
och Bolaget. Det blir aktuellt framförallt när annat inte följer av bolagsordning, ägardirektiv eller det
överlåtelseavtal som skrevs mellan parterna i samband med övergången av verksamheten.
Samarbetsavtalet är viktigt då det bidrar till ökad tydlighet och skapar förutsättningar för ett bra
samarbete mellan Kommunen och Bolaget utifrån de nya förutsättningar som bolagiseringen innebär.

Ärendet
Beskrivning
I samband med projektet med bolagiseringen av VA- och avfallsverksamheterna identifierades ett
behov av att kunna reglera frågor mellan Norrtälje kommun (Kommunen) och Norrtälje Vatten och
Avfall AB (Bolaget), som rör förhållandet mellan parterna och som inte regleras närmare i annan
ordning. Arbetet med samarbetsavtalet påbörjades inom bolagiseringsprojektet men har sedan enligt
särskilt uppdrag färdigställts av kommunstyrelsekontorets juridikenhet. Under processen har berörda
funktioner inom både Kommunen och Bolaget involverats och lämnat synpunkter.
Samarbetsavtalet är av övergripande karaktär och reglerar ansvarsfördelning och principiella frågor
inom ett antal områden som berör förhållandet och samarbetet mellan Kommunen och Bolaget.
Avtalets reglering gäller i den utsträckning annat inte följer av bolagsordning, ägardirektiv eller
överlåtelseavtal mellan parterna i anledning av bolagiseringen. Ett viktigt syfte med samarbetsavtalet
är att främja och möjliggöra ett gott samarbete mellan Kommunen och Bolaget, vilket tydligt kommer
till uttryck i avtalet. Eftersom avtalet är av övergripande karaktär kommer det finnas behov av att med
samarbetsavtalet som grund ingå ytterligare överenskommelser mellan verksamheterna. Det skapar
förutsättningar för att utveckla och anpassa samarbetet mellan parterna utan att ändringar behöver
göras i det övergripande samarbetsavtalet. Dessa överenskommelser kan avse en rad olika frågor av
varierande karaktär, såsom former för gemensamma möten, mer detaljerade ansvarsfördelningar och
köp av tjänster inom kommunkoncernen. Enligt avtalet ansvarar kommundirektören och VD i Bolaget
för avtalet och dess genomförande. Samarbetsavtalet föreslås gälla fram till utgången av 2024 och
förlängs med tre år i taget om uppsägning enligt avtalet inte skett.

Lagkrav
Är inte tillämplig.
Koppling till gällande styrdokument
Är inte tillämplig.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Avtalet medför i sig inte några ekonomiska konsekvenser. I avtalet finns emellertid bestämmelser om
hur ansvar för kostnader på vissa områden ska fördelas, exempelvis vad gäller kostnader kopplade till
brandposter och brandvatten. Avtalet kan även ligga till grund för andra överenskommelser mellan
kommunen och Bolaget inom olika områden, som i sin tur kan medföra ekonomiska konsekvenser i
olika avseenden, exempelvis köp av tjänster inom kommunkoncernen.

Förvaltningens analys och slutsatser
Bolagiseringen av VA- och avfallsverksamheterna innebär att verksamheter som tidigare bedrevs i sin
helhet inom Kommunen, nu bedrivs av skilda juridiska personer. Bolagiseringen innebär dock inte
någon förändring av behovet av samverkan, särskilt inte på samhällsbyggnadsområdet.
Samarbetsavtalet är viktigt då det bidrar till ökad tydlighet och skapar förutsättningar för ett bra
samarbete mellan Kommunen och Bolaget utifrån de nya förutsättningar som bolagiseringen innebär.
Samarbetsavtalet är en bra grund för det fortsatta samarbetet mellan parterna, men ska inte uppfattas
som en fullständig reglering av alla områden och situationer där samarbete kan komma att ske.
Genom att låta samarbetsavtalet ha en övergripande reglering skapas bäst förutsättningar att både
utveckla och anpassa samarbetet mellan parterna.

Tidplaner
Beslut om att godkänna samarbetsavtalet i kommunen respektive Bolaget planeras ske i
Kommunstyrelsen den 7 juni 2021 och i styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall AB den 16 juni 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Sandra Bombas
Chefsjurist
KSK/Juridikenheten

Bilagor
Samarbetsavtal NK – NVAA, 2021-05-12
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