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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunstyrelsen

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Rolf Persson (KD) tjänstgör för Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Benny Halldin (S) tjänstgör för Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (-) 
Bo Bertelsen (M) tjänstgör för Martin Johansson (SD) 

 

Övriga närvarande Erling Alsin (-) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad 
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§269 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande 
ändring: 

Tillägg 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Information: Avsaknad av opppositionsråd
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§270 

Återremitterat ärende: Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer 
för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 
Tjörns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  
 
Brukningsavgift, rörlig del: + 15 procent 
 
Brukningsavgift, fast del: + 15 procent 
 

2. Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet 
för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på 
så sätt att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av 
Exploateringsområde” utgår. 
 

3. Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 
 

4. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med 
andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens 
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn av 
kommunens va-taxa i syfte att utreda den allmänna va-
verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt 
inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller 
avgifternas effektivitet, proportionalitet och ändamålsenlighet., 
 
a) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-

anläggningen regleras i taxan, 
b) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som 

föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, 
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c) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster 
genom allmän va-anläggning inte finansierar verksamhet 
som inte ingår i allmän va-anläggning, 

d) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att 
punkterna 2 och 3 går att kontrollera, 

e) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för 
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid 
bestämmande av avgifterna. 

5. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa kostnaderna i VA-
verksamheten så att skulden till skattekollektivet betalas tillbaka 
under den kommande 3-årsperioden 
 

6. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige har den 26 november 2020 återremitterat 
ärendet med följande motivering.   

Det förslag till beslut som ligger till grund för en ny VA-taxa 
kommer att innebära att ca10 miljoner av de 18 miljoner i skuld 
som VA-kollektivet har till kommunen inte kommer att 
återbetalas. Med hänvisning till detta vill jag yrka på att en 
återremiss skall klargöra vilka konsekvenser detta bortfall 
kommer att få för kommunens fortsatta budget, och från vilka 
konton/nämnd som dessa pengar skall tas från eller belasta. 

Förvaltningens komplettering 

VA-verksamheten har under de senaste åren gått med underskott. 
Underskotten har hanterats i kommunens resultaträkning och 
belastat kommunens resultat respektive år. Vid utgången av år 
2019 hade Tjörns kommun ett eget kapital på 411,1 mkr varav VA-
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verksamhetens egna kapital särredovisades och uppgick till -
15,477 mkr. Det negativa egna kapitalet för VA-verksamheten 
kommer från de senaste tre årens negativa resultat.  

VA-verksamheten budgeteras enligt självkostnadsprincipen 
utifrån att det är ett avgiftskollektiv. Detta innebär att 
skattekollektivets budget inte påverkas och därmed inte heller 
nämndernas ramtilldelning. Däremot har de uppkomna 
underskotten påverkat kommunens resultat och därmed 
kommunens eget kapital i balansräkningen. 

Ett eventuellt överskott i VA-verksamheten kommer att återställa 
det negativa egna kapitalet. Beroende på överskottets storlek 
kommer det negativa egna kapitalet att helt eller delvis återställas.  

Enligt förarbetena till lagen om allmänna vattentjänster kan 
tillfälliga överskott i va-verksamheten under något eller några år 
förenas med självkostnadsprincipen, om de sett över en längre 
period motvägs av andra års underskott. Enligt praxis från 
domstol bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom tre 
år genom exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas 
om huvudmannen har antagit en plan som visar hur utjämningen 
skall ske. I den mån ett underskott inte kompenseras genom en 
taxehöjning inom denna tid, anses va-verksamheten finansierad 
på annat sätt än genom avgifter. En vald skattefinansiering är 
definitiv och även om det inte framgår att den är vald, behandlas 
den alltså som sådan om annat inte tydligt anges innan respektive 
års bokslut fastställs. 

Detta innebär att om utjämning inte sker inom treårsperioden 
anses tidigare års underskott skattefinansierade. Detta leder till en 
justering mellan konton i balansräkningen av kommunens egna 
kapital och VA-verksamhetens egna kapital. Det har ingen 
resultatpåverkan och belastar inte heller någon nämnd.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 199 
Kommunstyrelsen 2020-10-29 § 217 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 215 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-30 § 257  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-03 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
VA-taxa 2020 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Analys på resultat 2020-2025 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:57 och återupptas kl 
16:15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med ändring av beslutspunkt 1 som ska vara: 

 Brukningsavgift, rörlig del: + 15 procent 
 Brukningsavgift, fast del: + 15 procent 

Björn Möller (-) tillstyrker Lars Carlssons (M) förslag med följande 
tillägg: ”Förvaltningen får i uppdrag att anpassa kostnaderna i VA-
verksamheten så att skulden till skattekollektivet betalas tillbaka under 
den kommande 3-årsperioden”. 

Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (KD), George 
Strömbom (KD) tillstyrker Björn Möllers (-) yrkande. 

Gert Kjellberg (TP) lämnar följande yrkande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar. 

2. Ändringar träder i kraft från 2021-01-01 

3. Årlig serviceavgift 1.85 miljoner kronor införes per anslutning utöver 
de rörliga avgifter som innefattas för processvattenmottagningen för de 
fastighetsägare som genom avtal nyttjar kommunens 
processvattenanläggning. 

4. Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt att 
punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” utgår. 
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5. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med andra 
relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning och 
kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i syfte att 
utreda den allmänna vaverksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska 
särskilt inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller avgifternas 
effektivitet, proportionalitet och ändamålsenlighet.,  

a) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna vaanläggningen 
regleras i taxan, 

b) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som föreskrivs i lagen 
om allmänna vattentjänster,  

c) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom allmän va-
anläggning inte finansierar verksamhet som inte ingår i allmän va-
anläggning, 

d) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 2 och 3 går 
att kontrollera, 

e) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i va-
taxan är möjliga att beakta vid bestämmande av avgifterna. 

6. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 Beslutsgång 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) förslag tillsammans med Björn 
Möllers (-) tilläggsyrkande mot Gert Kjellbergs (TP) förslag och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat att bifall Lars Carlssons (M) och Björn 
Möllers (-) förslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (Socialdemokraterna), Benny Halldin 
(Socialdemokraterna) och Anette Johannessen (Socialdemokraterna) 
lämnar följande protokollsanteckning: 

Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra till 
att vi inte deltar i detta beslut.  

Under det pågående mötet framkom nya yrkande om besparingar och 
ändringar i procentsatsen på taxehöjningen som vi behöver diskutera 
i kommunfullmäktigegruppen för att kunna ta slutgiltig ställning till.
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§271 

Redovisning av delegationsbeslut 

2020/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen  

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande: 

Kommunstyrelsens ordförande 
 2020.3210 Ordförandebeslut: Svar på remiss - Länsstyrelsen i Västra 

Götalands läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av Covid-19 

Mark- och exploateringschef 
 2020.3020 Sunna S:17 – Bostadsarrende 

Kommunchef 
 2020.3207 Avtal företagshälsovård, Tjörns kommun samt bolag 
 2020.3212 Besked om beslut gällande upphandling av: Ref. 2020-035 

Ramavtal hantverkstjänster Plåtarbeten 
 2020.3257 Överlåtelseavtal Visma Proceedo AB 

Ekonomichef 
 Delegationsbeslut ersättare ekonomichef 
 Delegationsbeslut mottagande delgivning 
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§272 

Information: Avsaknad av oppositionsråd 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har ställt en fråga om avsaknad av oppositionsråd. 

Martin Johansen (L) besvarar frågan.
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