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Mötesanteckningar VA-dialog

2020-02-20, Stadshuset

Närvarande:
VA-föreningar:

Robert Jalvin
Lars-Åke Skoglund
Hans-Göran Torsén
Gunnar Larsson
Ingemar Karlsson
Marianne Lundell
Mikael Svensson
Jan-Olof Johansson
Bernt Jansson

Förvaltningen:

Haleh Lindqvist, kommundirektör
Anders Holm, sektorchef Samhälle och utveckling
Madeleine Nilsson, kommunikationsstrateg
Karolina Tolic, sekreterare

Till justerare väljs Robert Jalvin.
Deltagarna från VA-föreningarna och förvaltningen presenterar sig.
Förvaltningen går igenom en presentation om den kommunala VA-taxan och arbetet med denna. Samma
presentation har visats under samtliga tidigare dialoger med VA-föreningar och kommer även att läggas ut
på kommunens hemsida. Mötesanteckningarna från samtliga dialoger kommer dessutom efter justering att
sättas upp där.
Kommundirektören framför att målet med denna dialog är att lyfta VA-föreningarnas synpunkter på
taxeändringen och nå en samsyn kring en rättvis modell. Förvaltningen kommer att återkomma med ett nytt
förslag som kommer att presenteras för VA-föreningarna innan den går upp för politiskt beslut.
Dialog förs kring ramar för VA-taxor och det arbete föreningarna har utfört:
• Förvaltningen förklarar att VA-taxan består av både gamla och nya delar. Målet är att harmonisera i
en taxa, men det är ett långt arbete med utfasning av gamla och införande av nya taxor. Viktigt att
detta ska ske genom dialog med föreningar där alla ska känna sig trygga i framtida förändringar.
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Frågan om kommunen bröt mot de befintliga avtalen genom denna höjning lyfts. Avtalen öppnar
för denna typ av höjningar, vilket har stämts av med jurist. Kommunens VA-taxa baseras på de
riktlinjer och rekommendationer från Svenskt Vatten.
Föreningarna skulle vilja ha en återkoppling på hur avtalen har tolkats och därmed även höjningen?
Förvaltningen kommer att återkomma inför nästa dialogmöte.
Bilden av att kommunen och dess politiker tidigare uppmuntrat VA-föreningar och
samfällighetsföreningar delas bland föreningarna. Nu finns känslan att de har backat i detta i och
med taxehöjningen.
Föreningarna lyfter frågan om hur processen med övertagande av VA-föreningar in i kommunens
egen VA-verksamhet fungerar. Föreningar måste ansöka hos kommunen och kommer därefter att
bli kontaktade av en handläggare där dialog påbörjas. Ingen avfärdas, men då kommunen måste
värna om VA-kollektivet kan ledningar i dåligt skick bli ett hinder för ett övertagande.

Dialog kring det framtida arbetet med VA-taxan:
• Föreningarna framför att en tydlig kommunikation är viktig och att kommunen bör vara mer
proaktiv när de informerar om dessa ändringar i framtiden.
• Kommunen noterar att den information som förvaltningen önskat att få in från föreningarna är till
för att få en nyanserad bild av hur taxan kan komma att påverka föreningarna. Det är en stor
variation bland föreningarna och det pågår nu ett arbete med sammanställning och översyn om hur
ett nytt förslag skulle kunna se ut. Sedan kommer sammanställningen att användas i dialog med
kommunens politiker för att påvisa behov och vad som inte är möjligt.
• Vidare ställs fråga om hur faktureringen kommer hanteras? Kommer kommunen eventuellt att
fakturera den nya taxan retroaktivt om kommunens politiker väljer att behålla den?
Kommundirektören förtydligar att förvaltningen i nuläget inte vet hur det kommer att bli, men att
det inte kommer att komma en samlad faktura, det kommer att finans möjlighet till delbetalning.
• Föreningarna noterar att det är viktigt att få till en lösning och att värdet av det arbete som
föreningar och deras styrelser lagt ner respekteras.
Föreningarnas förslag på ändring av VA-taxan:
• Föreningarna är överens om att VA-kollektivet ska bära sina kostnader och det ska avspegla nyttan
av tjänsten. Förslaget är att förbrukningstaxan höjs mer istället för den fasta avgiften. Det blir mer
rättvist, lättare att som konsument påverka och bättre för miljön.
• Förvaltningen kommer att samla in alla förslag som lyfts under dialogerna med VA-föreningarna,
sammanställa dessa och arbeta fram ett förslag som kommer att presenteras under ett nytt
dialogmöte med föreningarna. Dialogen kommer innan mars slut, förslaget kommer att stämmas av
med föreningarna och det är där en eventuell förhandling kan ske. Efter detta kommer resultatet att
presenteras för kommunens politiker.
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