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§ 84
Uppdrag att konsekvensbeskriva en VA-taxehöjning på 7,5%
Dnr TN 2019/191
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens förslag
till VA-taxehöjning på 7,5%.
Förvaltningens bedömning är att konsekvenserna blir stor negativ verksamhetspåverkan
samt att det fördröjer och försvårar arbetet med såväl operativa som strategiska uppdrag
som va-huvudman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29
Bilaga 1, PM Underlag till taxor för allmänna vatten- och avloppstjänster behandlad av
TN 20190912 § 60
Bilaga 2, Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
2020 (15 % höjning) behandlad av TN 20190912 § 60 och KS 20191009 § 174.
Bilaga 3, Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
2020 7,5 % höjning
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Tilläggsyrkande
Mats Nilsson (V) yrkar att beslutsformuleringen ändras till att tekniska nämnden
godkänner redovisningen och skickar den vidare till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Jörgen Andersson (C) yrkar att godkänna förvaltningens förslag tekniska nämnden
godkänner konsekvensbeskrivningen som sin egen och skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Mats
Nilssons (V) förslag.
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Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen och skickar den vidare till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
Jörgen Andersson (C), Anna Larsson (MP) och Johan Blixth (C) reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Anteckning till protokollet från Mats Nilsson (V), Kjell Johansson (S) och David
Enlund (S)
Redovisade konsekvenser av en taxehöjning av VA-taxan med 7,5% istället för de 15%
som föreslagits av förvaltningen, genomsyras av en mycket negativ och pessimistisk syn
på möjligheten att driva verksamheten på denna nivå. Mycket av det som tas upp, som
arbetsmiljöarbete, brandskydd, eller egenkontroll, kan ju knappast uppstått över en natt
och har tidigare ingått i äskade och givna taxenivåer. Det är förvånande att alla dessa
uppgifter försummats på detta sätt tidigare givet att förvaltningens redovisning är
korrekt. Vår uppfattning är att dessa arbetsuppgifter skötts på ett rimligt bra sätt.
I 2019 års taxa avsattes en miljon kr för återställa det egna kapitalet. Så har
uppenbarligen inte skett utan vi är på väg mot underskott även i år. Detta är
anmärkningsvärt.
Vi är övertygade om att det skall gå att driva en kvalitativ VA-verksamhet med en så
hög taxehöjning som 7,5%.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf
Franz Wallebäck
Britt-Inger Norlander
Andreas Karlsson
Jörgen Karlsson
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