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Mötesanteckningar VA-dialog   2020-02-17, Stadshuset  
 
 
Närvarande: 
 
KVI:  Tommy Erdegard 
  Tommy Neman 
  Jan Odelberg 
  Håkan Olsson 
  Folke Sandberg 
  Henry Cerman, KVI:s juridikgrupp 
 
Förvaltningen:  Haleh Lindqvist, kommundirektör  
  Anders Holm, sektorchef Samhälle och utveckling 
  Madeleine Nilsson, kommunikationsstrateg 
  Sten-Ove Dahllöf, VA-teknikchef 
  Karolina Tolic, sekreterare  
 
 
 
 
 
Till justerare för KVI väljs Håkan Olsson. 
 
 
KVI:s föreningarna presenterar sig och sitt uppdrag. Förhandlingsgruppen har ett tydligt uppdrag och 
samsyn från sina medlemmar. KVI-föreningarna presenterar sina KVI-föreningarna presenterar sina 
statistiska analyser samt förslag till taxeändring enligt sina beräkningar.  
 
 
Förvaltningen går igenom information om den kommunala VA-taxan och hur denna arbetas fram. Samma 
presentation kommer att visas under samtliga dialoger med VA-föreningar och kommer att läggas ut på 
kommunens hemsida. 
 
 
Målet med denna dialog är att ta in föreningarnas synpunkter och önskemål, för att sedan efter en 
sammanställning och genomarbetning bjuda in till en ny dialog där ett nytt förslag presenteras. Parterna 
kommer att föra dialog kring det nya förslaget innan det lämnas vidare till kommunens politiker för beslut.  
 
 
KVI-föreningarna framför följande kring deras situation: 

• Det finns en uppfattning hos KVI-föreningar att förvaltningen har en restriktiv syn på 
föreningsavtal och ett eventuellt övertagande av VA-verksamheten. Samtidigt har kommunens 
politiker beslutat om motsatsen. 
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• Vidare framförs att den nya VA-taxan inte är skälig och slår hårt mot kommunens VA-föreningar 
och avtalskunder utanför verksamhetsområden. Den nya fördelningen är inte rättvis då vissa gynnas 
av lägre kostnader.  

• KVI-föreningarna betonar att de inte drar en större fördel än andra med subventioner och lägre 
kostnader. Kommunen har tidigare uppmuntrat att VA-föreningar bildas och dessa har lagt ner 
mycket resurser och tid på utbyggnad, underhåll och administration.  

 
 
 

Förvaltningen framför följande: 
• Förvaltningen framför att de aktuella dialogerna med VA-föreningarna är utifrån beslutet som 

fattades av kommunfullmäktige den 19 december 2019 samt det tidigare politiska uppdraget till 
förvaltningen om en stabil och jämn taxeutveckling i Kungälvs kommun.  

• Vidare beskriver förvaltningen arbetet med uppdraget med VA-taxor. Det är en komplex fråga med 
många komponenter där det inte går att addera eller ta bort delar rakt av. Viktigt att se hur det 
påverkar taxebasen. Därför görs det även en omvärldsbevakning bland Kungälvsliknande 
kommuner.  

• Kungälvs kommunen är en växande kommun och detta innebär investeringskostnader för att 
kommunen fortsatt ska kunna tillhandahålla säkert vatten av god kvalitet. Just nu prioriteras 
utbyggnad i de områden där vitesföreläggande från Länsstyrelsen finns.  

 
 
 
Vidare diskuteras det ekonomiska underlag som kommunen tillhandahållit: 

• KVI framför kritik mot det ekonomiska underlaget som kommunen har tillhandahållit inför 
dialogmötet.  

• Förvaltningen noterar att KVI:s kontaktperson har begärt och hittills fått ett tiotal handlingar av oss. 
Att han inte har erhållit ett återstående dokument, beror på att förvaltningen behöver tid för att 
sammanställa informationen. Denna finns i nuläget i vårt ekonomisystem men ej i sammanställd 
form. Det tar tid att sammanställa dokumentet men KVI kommer att få den. 

• Förvaltningen noterar att det är svårt att säga hur man arbetat tillbaka i tiden, men kommunens 
redovisning och budget granskas alltid av externa revisorer. 

• Kommundirektören kommer att återkomma med inbjudan till ett extra möte med KVI:s juridiske 
ansvarige där ekonomichefen kommer att delta för att svara på frågeställningarna gällande ekonomin 
som uppkommit under dialogen.    

 
 
Frågan gällande föreningar som önskar att kommunen tar över driften av deras VA-verksamhet diskuteras: 

• Föreningarna lyfter att det behövs en analys av hur kommunen arbetar och har arbetat med 
föreningar som önskar att få VA-driften övertagen av kommunen.  

• Förvaltningen förtydligar att alla föreningar är välkomna att ansöka om att få sin VA-drift övertagen, 
men att det är en lång process i samarbete med Lantmäteriet.  
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KVI framför följande förslag: 

• KVI:s VA-föreningar ska klassificeras som 11.2 - Övrig bostadsfastighet. 
• Bostäderna under dessa VA-föreningar ska klassificeras som bostäder inom 11.2 - Övrig 

bostadsfastighet. Det vill säga samma förutsättningar som gäller för till exempel ett flerbostadshus 
och bostadsrättsförening.  

• Bostäderna under dessa VA-föreningar ska därmed inte heller betala enskild brukningsavgift. 
• Klassificeringen och VA-taxeringen ska därmed återgå till så som den klassats under många år 

hittills, baseras på de civilrättsliga avtal som kommunen utformat och som tolkats och tillämpats av 
båda parter under många år. 

• Detta ska tydliggöras i VA-taxebilagan. 
• Lägenhetstaxan höjs måttligt år 2021 så att många fler än föreningarna är med och betalar en 

höjning vilket ger VA-kollektivet likvärdig ekonomi och en skälig och rättvis taxa. 
 
 
Kommunen tar med sig informationen och förslagen, analyserar och sammanställer dem och återkommer 
med en inbjudan till ny dialog med samtliga föreningar där det nya förslaget presenteras. Det är viktigt att 
det blir en gemensam resa där parterna hjälper varandra att nå en samsyn.   
 
 
 
 

 
 


