Beslutande organ

Handlingstyp

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2021-12-07

VA-taxa 2022
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Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Kommunstyrelsens beslut
 Paragrafen justeras omedelbart

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning höjs
med 8 procent från och med 1 januari 2022.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19
oktober 2020 ( § 98) av kommunfullmäktige i samband med beslut om
kommunplan och budget för 2021. En översyn av taxan har genomförts
baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för spillvattenoch slambehandling, renvattenleveranser, och indexförändringar men även mot
bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större
resurs- och renoveringsbehov.
VA-infrastrukturen i Tyresö har idag en omläggningstakt som innebär att
ledningar vars uppskattade livslängd redan har passerat är omlagda om 125 år.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att omläggningstakten bör
öka kraftigt för att nå upp till skälig aktsamhet och för att minska driftsstopp
och därmed förenade kostnader och potentiella skador på egendom och
tredjeman.
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Kommunstyrelseförvaltningen förordar att brukningsavgifterna bör höjas med
tretton (13) procent. Ett sådant förslag skulle innebära en taxehöjning som
skulle ge utrymme att, utöver att täcka kostnadsökningar, förstärka
organisationen med personal och materiel, ge utrymme för att dubblera
omläggningstakten, från dagens strax under två (2) till upp mot fyra (4)
kilometer per år för att skapa en mer förutsebar och hållbar VA-infrastruktur
som närmar sig den nivå som rekommenderas av branschorganisationen
Svenskt Vatten.

Ordförandeutlåtande
Den taxa som Tyresöborna betalar för vatten och avlopp är till stor del
beroende av de avgifter Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, debiterar Tyresö
kommun för vattentjänster. SVOA levererar vårt dricksvatten och renar vårt
avloppsvatten. Bolaget har sedan länge aviserat att man står inför stora
investeringar och reinvesteringar och att avgifterna kommer att höjas kraftigt.
Detta tillsammans med bland annat ökade kapitalkostnader gör att Tyresö
kommun behöver höja VA-taxan med 8 procent enbart för behålla nuvarande
ambitionsnivå.

VA-taxan finansierar också VA-infrastrukturen i kommunen, ledningarna. Idag
har Tyresö cirka 70 mil VA-ledningar, där cirka hälften är anlagda på 1950-70 talen. Stora delar av vårt VA-nät har därför nått slutet på sin livslängd och är i
stort behovs av underhållsarbete. Vi behöver laga, byta ut och underhålla våra
ledningar. Vi Tyresöbor kan själva ofta se hur vattenläckor drabbar oss, och
upplevelsen är att det är alltför ofta.

Sedan 2011 har Tyresö kommun haft ett systematiskt arbete med att
uppgradera och framtidssäkra VA-infrastrukturen. Trots detta arbete gör
kommunen inte tillräckligt för att rusta infrastrukturen för att bland annat
tackla alltmer plötsliga och stora regnmängder. Dagens omläggningstakt
innebär att ledningar som redan har passerat sin uppskattade livslängd kommer
att vara omlagda om 125 år.

Förvaltningen ser ett behov av att öka takten i omläggningsarbetet och föreslår
en dubblering av takten genom att utöka med ett driftlag, ett omläggningslag
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och en utredare. Kostnaden för detta skulle bäras av VA-kollektivet och
innebära en höjning av taxan med 13 procent.

Tillsammans för Tyresö delar förvaltningens uppfattning och anser att det är
ytterst angeläget att öka omläggningstakten och minska sårbarheten vid läckage
och olyckor samt för att bättre sköta öppna VA-lösningar som
dagvattendammar och diken. Till detta behöver kommunen också en VA-plan,
och även det arbetet behöver komma till stånd snarast.

En genomsnittlig Tyresöfamilj med en årsförbrukning på 150 m3/år betalar
idag 8645 kronor. En ökning med 8 procent innebär en kostnad på 9337
kronor och en ökning med 13 procent innebär en kostnad på 9768 kronor.
Skillnaden mellan de båda nivåerna är 432 kronor per år eller 36 kronor per
månad.

Det är också viktigt att dessa investeringar ska vara långsiktiga, därför är det
avgörande att det finns ett brett politiskt stöd för ambitionshöjningen. Samtal
har därför förts med samtliga partier men jag ser tyvärr inte att det inte finns
stöd för det som ses som en rimlig ambitionsnivå på längre sikt, det vill säga att
höja taxan med 13 procent. Förslaget till beslut kommer därför inte vara en
ram som möjliggör att anställa ytterligare arbetslag och öka takten, när det inte
finns tillförsikt i att detta arbete kommer att fortsätta oavsett valutgång om nio
månader.

Mitt förslag till beslut är därför att höja VA-taxan med 8 procent.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
justera paragrafen omedelbart. Vidare föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxa för Tyresö
kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning höjs med 8 procent från och
med 1 januari 2022.
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Yrkande
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Mats Larsson (L) och Ulf Perbo (KD)
yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar att taxan höjs med 13
procent i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller alternativt yrkande
från Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V). Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse VA-taxa 2022.pdf
VA-taxa 2022 13 procent.pdf
VA-taxa 2022 8 procent.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2021-12-07

Tid

18:30–19:30

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-12-08

Paragrafer

265 och 267–269

Sekreterare

Tanja Krsic
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-09

Datum då anslaget tas ned

2022-01-03

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Tanja Krsic
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)
Åsa de Mander (L), tjänstgörande ersättare för Christina Melzén (L), ej § 278
Marie Åkesdotter (MP)
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Åsa de Mander (L) under § 278
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M), ej § 278
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M) under § 278
Fredrik Bergkuist (M), tjänstgörande ersättare för Anna Steele (C) under § 278
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C), ej § 278
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), ej § 278
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg (SD) under §
278

Ersättare
Klara Watmani (S)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mikael Onegård (M)

Övriga
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Charlotta Klinth, t.f. chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
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Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tanja Krsic, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politik sekreterare, V
Leonidas Kalambokis, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Fredrik Bäck, enhetschef vatten-avfalls och VA-utveckling,
kommunstyrelseförvaltningen
Lars Lindqvist, enhetschef VA-drift, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Christoffer Holmström (S)
Katarina Helling (S)
Christina Melzén (L)
Chris Helin (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD)
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