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Justering av Brukningstaxa VA 2013
Bilaga:
Kortfattad analys av VA-ekonomi i Luleå 2013

Ärendebeskrivning
Luleå kommuns VA-verksamhet har sedan år 1984 varit helt finansierad via
abonnenternas avgifter. VA-systemet är inne i en intensiv utvecklingsfas - för
att möta framtida behov och säkra en god vatten- och avloppsförsörjning.
Prognosen för VA-ekonomin inför år 2013 visar på att det finns ett antal större
påverkansfaktorer, se Bilaga 1. Det närmaste året bedöms kapitalkostnadsutveckling till följd av stora investeringar (bl.a. nytt vattenverk och
kapacitetshöjning i ledningsnät) och förändring av internräntan samt
utveckling av försåld mängd vatten vara de enskilt viktigaste faktorerna.
Kommande år väntas investeringsnivån vara fortsatt hög för att stödja
samhällsutveckling (vision 2050) och behovet av reinvestering i befintliga
avskrivna delar av VA-systemet spås öka kraftigt. Långtidsprognoser (både
nationellt och lokalt) visar att prissättningen på de allmänna vattentjänsterna
är för låg för att klara framtida utmaningar för VA-branschen. Den modell
som hittills tillämpats i Luleå är att regelbundet genomföra flerårsprognoser
för VA-verksamhetens ekonomi och utifrån detta föreslå successiva
justeringar av VA-taxan, vilket innebär fördelar för kunden som slipper
drastiska förändringar av sina driftkostnader.
Sammantaget bedöms en 4 %-ig höjning av brukningsavgiften för vatten och
avlopp ge en VA-ekonomi i balans 2013 och förutsättningar för en fortsatt
framtidsinriktad VA-utveckling i Luleå.
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Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

från 2013-01-01 höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten
och Avlopp med 4 %.

Vid tekniska nämndens sammanträde yrkar Glenn Berggård (V) att från
2013-01-01 höjs fast avgift med 2 % och rörlig brukningsavgift med 5 % för
vatten och avlopp.
Roger Malmberg (MP) yrkar att endast den rörliga brukningsavgiften höjs
med 8 %.
Glenn Berggård (V) och miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot tekniska
nämndens beslut till förmån för eget yrkande.

Arbets- och personalutskottet
Tekniska förvaltningen föredrar ärendet. Taxans olika delar ska i möjligaste
mån spegla de faktiska kostnaderna. Brukningsavgiften innehåller en fast och
en rörlig del. Därutöver finns en anläggningsavgift. Kommunen genomför
regelbundet flerårsprognoser för VA-verksamhetens ekonomi.
Nina Berggård (V) föreslår att den fasta avgiften höjs med 2 % och den rörliga
brukningsavgiften med 5 % för vatten och avlopp.
Anders Josefsson (M) föreslår att den rörliga brukningsavgiften höjs med 8 %
emedan den fasta avgiften kvarstår oförändrad.
Ordföranden yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag, Anders Josefssons förslag och
Nina Berggårds förslag under proposition och finner att arbets- och
personalutskottet bifaller tekniska nämndens förslag.
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

från 2013-01-01 höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten
och Avlopp med 4 %.

Reservationer
Anders Josefsson (M) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunstyrelsen
Annika Eriksson (MP) och Anders Josefsson (M) föreslår att den rörliga
brukningsavgiften höjs med 8 % medan den fasta avgiften kvarstår
oförändrad.
Nina Berggård (V) föreslår att den fasta avgiften höjs med 2 % och den rörliga
brukningsavgiften med 5 % för vatten och avlopp.
Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) stödjer Anders Josefssons förslag.
Ordföranden yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag, Anders Josefssons
förslag och Nina Berggårds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbets- och personalutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

från 2013-01-01 höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten
och Avlopp med 4 %.

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