2019-12-20

Uppdrag till förvaltningen gällande VA-föreningar (Dnr KS2019/1456)
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-19 (KF § 332/2019):
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och
med 2020-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2018/1500-1 upphör att gälla från och med 2019-12-31.
3. Brukningsavgift införs enligt gällande VA-taxa för föreningsanslutna bostadsbebyggda fastigheter
som använder kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska erbjuda samtliga föreningar att mot
särskilt avtal fakturera varje enskild bebyggd fastighet för att eliminera ökad administration och
likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar sådant avtal erhåller också en
reduktion på den fasta brukningsavgiften med 20%.
4. Med möjlighet till justering av den fasta avgiften i punkten 3 ges kommunstyrelsen i delegation och
uppdrag att under första kvartalet 2020 föra en dialog med VA-föreningarna och om möjligt komma
överens med föreningarna, eller av dem utsedda företrädare, om reviderade avtal. Uppdraget
innefattar även eventuellt övertagande av VA-föreningens verksamhet, om föreningen så önskar.
Uppdraget ska ske utifrån principen om att VA kollektivet ska bära sina egna kostnader och
genomföras utifrån en så skälig och rättvis taxa som möjligt enligt LAV (lagen 2006:412 om
allmänna vattentjänster).
Redovisning av uppdraget ska ske till kommunfullmäktige 1:a halvåret 2020.
Utifrån detta ges följande uppdrag till kommundirektören:
Föreningarna ska ses som tillgång för Kungälv, miljön och VA kollektivet, men alla ska också utifrån
helheten behandlas så skäligt och rättvist som möjligt. Samtidigt finns det olikheter mellan
föreningar som måste tydliggöras. En helhet över denna situation ska sammanställas.
•
•
•
•
•

Samtliga föreningar ska kontaktas, bjudas till möte/dialog.
Inga taxor debiteras enligt punkt 3 kommunfullmäktiges beslut innan kommunstyrelsen tagit del
av en samlad bild efter genomförd dialog samt att behandlat framlagda eventuella förslag till
justeringar i kommunfullmäktiges antagna beslut, punkt 3.
Att utifrån punkt 3, som får anses vara grundbeslut och utgångspunkt, att under första kvartalet
2020 föra denna dialog med VA-föreningarna och om möjligt komma överens med
föreningarna, eller av dem utsedda företrädare, om reviderade avtal.
Uppdraget innefattar även eventuellt övertagande av VA-föreningens verksamhet, om
föreningen så önskar.
I övrigt beakta kommunfullmäktiges beslut.
Med vänlig hälsning
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
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