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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/317
Revidering av VA-taxa 2018
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
1. Förslag till reviderad VA-taxa antas och gäller från och med 1 januari 2018.
Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en revidering(årlig) av VA-taxan i enlighet
med tidigare taxebeslut giltigt från och med 1 januari 2014. Prognosen ser bra ut, det
förväntade årsresultatet är positivt och ingen ekonomisk justering behöver ske i
denna revidering. En genomgång av möjligheten till indexering av taxan har gjorts
och har i dagsläget bedömts överflödig
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08
2. VA-taxa 2018-01-01
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i sitt VA-taxebeslut 2013-11-04 att taxan ska
revideras årligen. En sådan revidering(grundlig översyn) innefattar två huvuddrag,
ekonomisk revidering beträffande taxenivå och kostnadsläge samt formuleringar och
rättningar och beskrivningar av tjänster.
Analys

Grunden för bedömningen av VA-taxan är den ekonomiska prognosen för
verksamheten för 2017. Det tidigare överskottet är prognosticerat att minska under
2017 men att verksamheten fortfarande kommer leverera ett positivt resultat för 2017
varför ingen höjning föreslås. Bedömningen är därför att ingen generell ekonomisk
justering av taxan behövs för närvarande.
Konsekvenserna av ett införande av indexreglering av taxan är att endast
anslutningsavgiften kan vara föremål för en sådan indexering och att eftersom taxan
ses över årligen så minskar behovet av en sådan justering.
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Flera av verksamhetens samarbetsparter såsom Stockholm Vatten, Norrvatten och
Käppalaförbundet har aviserat taxehöjningar för 2018 men dessa bedöms klaras av
utifrån nuvarande taxenivå för 2018.
Barnkonsekvensanalys

En bibehållen VA-taxa förväntas inte påverka varken i positiv eller i negativ riktning.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en revidering(årlig) av VA-taxan i enlighet
med tidigare taxebeslut. Ingen generell ekonomisk justering behövs för närvarande.
Vidare föreslås inga nya tjänster och inga redaktionella synpunkter har inkommit på
nuvarande taxedokument.
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