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Saby § 45 Dnr 2020-000058 
 

Långsiktig plan för justering av VA-taxan 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
höjning av VA-taxan med 7,5% från och med 1 januari 2021. Justeringen ska 
gälla samtliga avgifter i taxan. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
De allmänna vatten- och avloppsnäten i Sverige byggdes ut snabbt under 
framförallt 60-och 70-talen. De har fungerat bra under lång tid och har blivit 
en del av samhället vi tar för given. Den snabba utbyggnaden skedde till stor 
del med statsbidrag och de investeringar som bokfördes skrevs ofta av 
snabbare än de förbrukades. Med avskrivna tillgångar och låg 
investeringstakt har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas låga. Med 
nybyggda anläggningar byggdes organisationer upp vars huvudsyfte var att 
sköta löpande drift. Detta har fungerat väl, men med tiden har situationen 
förändrats. 
Det är av stor vikt att ha en välgrundad bild av framtidens investeringsbehov 
för att kunna planera för kostnadsutveckling, rekryteringsbehov och övriga 
utmaningar som organisationen står inför. Det framtida investeringsbehovet 
och de kostnadsökningar det medför beror av ett flertal faktorer. Det behövs 
nyinvesteringar i VA-infrastruktur för att möjliggöra bostadsbyggande, 
samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk 
behöver öka. Parallellt kommer höjda krav på avloppsrening och 
konsekvenser av klimatförändringarna att kräva åtgärder för att anpassa 
vatten- och avloppssystemen för framtiden. Effekten i form av procentuellt 
ökande kostnader – och därmed avgifter – blir relativt stor eftersom dagens 
anläggningstillgångar i hög utsträckning är avskrivna och taxeökningstakten 
länge varit långsam. 
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Saby § 45 forts Dnr 2020-000058 
 

Långsiktig plan för justering av VA-taxan 
VA-organisationen i kommunen är inte fullt rustad för dagens behov av 
planering för utbyggnad, genomförande av ersättningsinvesteringar och 
ökande krav. I taxejusteringsplanen ges därför utrymme för 
resursförstärkning. 
Efter flera år med underskott uppgick VA-kollektivets skuld till kommunen 
till drygt fyra miljoner kronor vid bokslutet 2019. VA-verksamheten behöver 
därför redovisa ett överskott med motsvarande belopp de närmaste åren. 
Kommunfullmäktiges taxebeslut 2019 innebar en intäktsökning, vilket 
möjliggjort att VA-kollektivet kan påbörja återbetalning av underskottet. 
Taxejusteringen för 2021 möjliggör att 

1. fortsätta återbetala VA-kollektivets ackumulerade underskott 

2. öka takten på investeringar och underhåll  

3. kompetens- och resursförstärka verksamheten i syfte att klara 
framtidens krav på VA-försörjning 

 

Underlag för beslut  
Kommunfullmäktige 14 november 2018 § 104 
Tjänsteutlåtande daterat 28 april 2020 
 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 7,5% från och 
med 1 januari 2021. Justeringen ska gälla samtliga avgifter i taxan. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Verksamhetschef Katarina Fredriksson redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till  
Kommunfullmäktige 
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Saby § 46 Dnr 2020-000025 
 

Valsjöbyns skola, igångsättningstillstånd verksamhets-
anpassning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
igångsättningstillstånd för anspassning av Valsjöbyns skola. Anpassningen 
syftar till att kunna ta emot förskole- och fritidverksamhet från Vikebo 
förskola. 
Medel för anpassningen finns inom samhällsbyggnadsnämnden beviljade 
investeringsram.  
_____________________________________________________________ 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att överföra Vikebos förskola 
och fritidshem till Valsjöbyns skola. För att kunna ta emot elever för 
förskola och fritidshem behöver Valsjöbyns skola anpassas med bland annat 
nytt skötrum och wc. 

Underlag för beslut  
Barn- och utbildningsnämnden 9 april 2019 § 35 
Tjänsteutlåtande daterat 20 januari 2020 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för anspassning av 
Valsjöbyns skola. Anpassningen syftar till att kunna ta emot förskole- och 
fritidverksamhet från Vikebo förskola. 
Medel för anpassningen finns inom samhällsbyggnadsnämnden beviljade 
investeringsram.  
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Saby § 46 forts Dnr 2020-000025 
 

Valsjöbyns skola, igångsättningstillstånd verksamhets-
anpassning 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden  
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