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Framtagande av ny avfallstaxa 2020
Dnr TN 20/0408

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för
Upplands-Bro kommun med en mindre redaktionell ändring. Denna
träder då i kraft den 1 januari 2021
2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund
har den 1 september 2020
3. att abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl
som ingår i standardabonnemang ska erlägga samma taxa som de med
standardabonnemang
4. att föreslå kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya
gemensamhetslösningar.

Sammanfattning
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11%
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020.
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020.
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12

•

Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun

•

Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, Kf § 198

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för
Upplands-Bro kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021
2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund
har den 1 september 2020
3. att föreslå kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya
gemensamhetslösningar.
4. att omedelbart justera ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-3 av kontorets förslag till beslut
med tillägg att beslutspunkt 4 utgår.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med en
mindre redaktionell ändring samt följande tillägg:
”Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i
standardabonnemang ska erlägga samma taxa som de med
standardabonnemang”
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar om
nämnden kan besluta i enlighet med detta, och finner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S)
välkomnar att vi vid förra mötet fick gehör för återremiss vilket medförde en
omarbetning av taxan så att den nu på ett bättre sätt bl.a.
• värnar abonnenternas valfrihet
• är logiskt uppbyggd
• premierar ett resurssnålt beteende
• uppmuntrar gemensamma lösningar
• erbjuder tilläggstjänster med taxa som bygger på
självkostnadsprincipen
• är tydlig med att det är abonnenten som väljer form och intervall för
hämtningen.
Vi välkomnar också att vi fått gehör för vårt förslag att Tekniska nämnden får i
uppdrag av fullmäktige att fastställa övergångs- bestämmelser för såväl gamla
som nya gemensamma lösningar.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign
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Mät- och karttaxa 2021
Dnr TN 20/0156

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att
gälla från och med 1 januari 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
prisbasbelopp och enligt PKV-index.
3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mat- och karttjänster. Nu
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller
timtaxan 2018.
Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information
beräknas utifrån en fastställd formel.
Nya riktlinjer från Skatteverket säger att det ska vara moms för mättjänsten
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat.
Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån efterfrågan.
Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer.
Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken.
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en självfinansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2020

•

Tekniska nämndens beslut den 28 september 2020. §75

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att
gälla från och med 1 januari 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
prisbasbelopp och enligt PKV-index.
3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.
4. att omedelbart justera ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-3 av kontorets förslag till beslut
med tillägg att beslutspunkt 4 utgår.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan beslut i enlighet med kontorets förslag till
beslut med tillägg att beslutspunkt 4 utgår och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Förslag till ändringar av VA-taxa
Dnr TN 20/0397

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 %
för 2021, totalt 5,8 %
2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller
från 2021-01-01
4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01
5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar
sig mot förslaget till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.
Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %.
Justerandes sign
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Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex.
Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07

•

Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är
markerade med gult. Daterad 2020-10-08.

•

Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf §
9.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 %
för 2021, totalt 5,8 %
2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller
från 2021-01-01
4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01
5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311.
7. att omedelbart justera ärendet

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-6 av kontorets förslag till beslut
med tillägg att punkt 7 utgår.
Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras
med en genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående
beräkningsparametrarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avgöras
idag.
Catharina Andersson (S) yrkar på avslag av ärendet.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut samt Catharina Anderssons (S) avslagsyrkande. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller kontorets förslag.

Reservationstext
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar
sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet måste kompletteras med en
genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående
beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa.

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Andreas Åström (M), Karl-Erik Lindholm (KD) samt Sören
Fridman (L) lade följande protokollsanteckning:
”2013 gjordes ett extensivt arbete av taxekonstruktionen, som fungerar väl,
och Alliansen ser därför inte något behov av att se över beräkningsmodellen i
taxan.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign
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