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Justering av Brukningstaxa VA 2012
Bilagor:
Brukningstaxa VA 2012
Reservation , ledamot (MP)
Reservation, ledamöter (KD), (C) och (M)

Ärendebeskrivning
Luleå kommuns VA‐verksamheten har sedan år 1984 varit helt finansierad via
abonnenternas avgifter. Baserat på bedömt utfall för innevarande år 2011 samt
påverkansfaktorer 2012 erfordras en höjning av VA‐taxan för att nå full
kostnadstäckning 2012.
Den fortsatt dominerande påverkansfaktorn 2012 är det rullande
investeringsprogrammet, ökad kapitalkostnad tar över 80 % av föreslagen
taxehöjning. För mer detaljerade redovisning se bilagd handling.
Sammantaget medför investeringsprogrammet 2012 och övriga påverkans‐
faktorer att brukningsavgiften behöver höjas med 8 % år 2012.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta
att
-

från 2012‐01‐01 höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten
och Avlopp med 8 %.

Vid tekniska nämndens sammanträde yrkar Glenn Berggård (V) och Anna
Svahn‐Eriksson (MP) en höjning enbart av den rörliga avgiften med x % för att
uppnå intäktsökning på 8 %.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐12‐05

258

601

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐11‐14

221

477

deckf12b
Eugen Karlsson (KD), Nils‐Olov Lindfors (C) och Bo Larsson (M) yrkar att den
fasta avgiften höjs med 6 % och att den rörliga avgiften höjs med 10 % för att
brukarna ska se effekter av att det lönar sig att spara på vattenförbrukningen.
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut.
Anna Svahn‐Eriksson (MP), Eugen Karlsson (KD), Nils‐Olov Lindfors (C) och
Bo Larsson (M) reserverar sig skriftligt, enligt bilagor.

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar att den fasta avgiften höjs med 6 % och att den
rörliga avgiften höjs med 10 % för att brukarna ska se effekter av att det lönar
sig att spara på vattenförbrukningen.
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Nina Berggård (V) yrkar en höjning enbart av den rörliga avgiften med x %
för att uppnå intäktsökning på 8 %.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐

i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Reservationer
Nina Berggård (V) och Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Yrkanden
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) yrkar
att den fasta avgiften höjs med 6 % och att den rörliga avgiften höjs med
10 % för att brukarna ska se effekter av att det lönar sig att spara på vatten‐
förbrukningen.
Nina Berggård (V) yrkar i 1:a hand en höjning enbart av den rörliga avgiften
med x % för att uppnå intäktsökning på 8 % och i 2:a hand bifall till Anders
Josefssons förslag.
Annika Eriksson (MP) instämmer i Nina Berggårds förstahandsyrkande.
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Nina Berggård
(V) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.
_____
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