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2012-03-26
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05 - 18:30

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Daniel Madsen (M)
Jan Skog (M)
Dan Björk (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Mariam Hagberg (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Hasse Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Daniel Mörner (M)
Åke Niklasson (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Stina-Kajsa Melin (S)
Irma Solving (AD)

Lennarth Nilsson (M)
Sten-Åke Oveborn (C)
Klas Karlsson (S)
Börje Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga deltagare: Inge Nilsson (M)
Tony Karlsson (KD)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Erik Lidberg, kommunchef

Jan Samuelsson (FP)
Kerstin Ståhl (S)
Viveca Arvidsson (S)
Maria Ohlsson (AD)
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2012-03-27

Paragrafer:

29-29

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Inga-Lill Andersson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2012-03-26

Datum för anslags uppsättande:

2011-03-27

Datum för anslags nedtagande:

2011-04-19

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Cecilia Stedt
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KS0257/11

VA-taxa 2012
Av Ales verksamhetsplan framgår att ”arbetet med VA-strategin ska fortsätta och VA 2050 är
ett viktigt och prioriterat verktyg i detta arbete”. Planen innebär en investeringsnivå på 6-7
miljoner per år för att öka utbytestakten av ledningsnätet och för att möta framtida krav på
miljöbelastning av utsläpp och leveranssäkerhet av renvatten.
Taxor för olika verksamheter bör i möjligaste mån spegla de kostnader som en verksamhet
har. VA-verksamhetens kostnader utgörs till cirka 70 % av fasta kostnader och till 30 % av
rörliga kostnader. I dagens taxekonstruktion är förhållandet det motsatta, cirka 30 % fast
avgift och 70 % rörlig. Den rörliga avgiften får därför bära en stor del av kostnaderna för
ledningsnätet och innebär på sikt att den behöver höjas orimligt mycket. Abonnenter i
hyresfastigheter subventionerar därigenom villaägare då varje fastighet har en anslutning men
förbrukningen räknas på flera abonnenter i hyresfastigheten. Enligt § 32 i ”Lag om allmänna
vattentjänster (2006:412)” ska ”Anläggningsavgifterna bestämmas på beräkningsgrunder som
innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel
av kostnaden för att ordna va-anläggningen”.
Förändringen av årskostnaden för typhus A (familj i villa med 1-2 barn, vattenförbrukning 150
m3/år) blir 1 250 kr ( 21,6 %). För en familj i flerfamiljshus delas ökningen på antalet
abonnenter som bor i huset. För ett hus med 40 lägenheter blir ökningen 31 kr/lägenhet och
år (0,8 %) och för ett hus med 10 lägenheter 125 kr/lägenhet och år (3,5 %).
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den av
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna taxan för 2012. Det är viktigt att taxekonstruktionen
speglar de kostnader som verksamheten har för att vara långsiktigt hållbar och för att fördela
kostnaden rättvist mellan VA-kollektivets abonnenter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-21.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-14 § 25 att bordlägga ärendet.
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills
ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde vad avser sektor kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram VA-plan 2050 för beslut i kommunfullmäktige i oktober 2012.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om tillägg och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram VA-plan 2050 för
beslut i kommunfullmäktige i oktober 2012.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta ny VA-taxa enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
Yrkanden
Rolf Gustafsson (S) gör yrkar att VA –taxa 2012 skall gälla 2012-04-01 – 2012-12-31. Mikael
Berglund (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Rolf Gustafsson (S) ändringsyrkande.
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar att ärendet ska direktjusteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf Gustafssons (S)
ändringsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med Rolf
Gustafssons (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Jan A Pressfeldts (AD) tilläggsyrkande om att ärendet ska
direktjusteras. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med Jan A Pressfeldts
(AD) yrkande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar anta ny VA – taxa enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla 2012-04-01 – 2012-12-31.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet direktjusteras.

___

Expedieras till:
Sektorschef, samhällsbyggnad
Verksamhetschef teknik, samhällsbyggnad
VA –chef, samhällsbyggnad
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