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§ 36 Beslut: VA-taxa 2020 Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– VA-taxan för Hörby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2020 antas och gäller från 2020-01-01.
– Nu gällande taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-26, §
210, upphör att gälla 2020-01-01.
Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med VA-taxan är att fördela de nödvändiga kostnaderna för
vatten och avlopp i kommunen på ett rättvist och skäligt sätt. En
fastighets nytta ska spegla de avgifter som påförs fastigheten. Olika
fastighetstyper får inte gynnas eller missgynnas.
Utgångspunkten för förslaget till ny VA-taxa 2020 är, precis som i
den nu gällande VA-taxan, att verksamhetens fasta kostnader främst
ska täckas av fasta avgifter. En justering har därför skett så att den
rörliga delen av intäkterna sänks från 60 % till 40% av de totala
intäkterna.
VA-chefen Magnus Brom föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunstyrelsen
ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: – VA-taxan för Hörby
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020 antas och
gäller från 2020-01-01. – Nu gällande taxa för Hörby kommuns
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allmänna vatten- och avloppsanläggningar, antagen av
kommunfullmäktige 2018-11-26, § 210, upphör att gälla 2020-01-01.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-30, § 36
VA-GIS nämndens beslut 2018-12-11, § 104
MittskåneV-PM faströrlig va-avgift
VA-GIS nämnden 2018-10-23 § 90
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 99
VA-taxa - För Hörby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning - 2020
PM Beräkning av avgiftsparametrar i anläggnings- och brukningstaxa
2020 för Hörby kommun
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 99
Bilaga 1 – Kostnadsfördelning brandposter prognos 2019-2020
Investeringsplan Mittskåne Vatten 2019 - 20180521
VA-GIS-nämndens beslut 2018-05-29, § 60
VA-plan 160706
Åtgärdsplan 20160706
VA-GIS-nämndens beslut 2016-08-30, § 192
Bilaga 1 – Kostnadsfördelning brandposter prognos 2019-2020
Överenskommelse om brandvattenförsörjning
Tjänsteskrivelse - VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till nämnden för VA och
räddningstjänst.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

