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Kommunstyrelsen   2015-11-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2015-11-24, kl. 09.00-09.25   

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Roland Gustafsson (KD) 

Karin Malmfjord (S) 

 Kristina Fredriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Ann-Christine Jonsson (S)  

 Daniel Johansson (V) 

 Emilia Ronnhed (V) tjänstgörande ersättare för Irene Walfridsson (V) 

 

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 Magnus Andersson teknisk chef 

 

 

 

Utses att justera Roland Gustafsson och Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2015-11-24 Paragrafer  172-173 

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande ………………………………….... 

 Tomas Mörtsell 

 

 

                     Justerande  …………………………………… …………………………………… 

 Roland Gustafsson          Karin Malmfjord  

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2015-11-24 

 

Datum då anslaget sätts upp          2015-11-24          Datum då anslaget tas ned       2015-12-16 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (4)  

    

Kommunstyrelsen  2015-11-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 172  KS/2015:443 – 301 

 

VA-taxa 2016 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-11-10 konstaterades att 

färdigt förslag till taxa saknades. Kommunstyrelsen beslutade därför att 

ärendet fick utgå då beslutsunderlaget inte var fullständigt och att istället 

behandla ärendet vid extrainsatt sammanträde 2015-11-24.  

 

Förslag till VA-taxa 2016 för Storumans kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar har härefter upprättats. 

 

Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2016 och intäkter enligt 

gällande taxa (2015 års) blir det ett underskott bestående av främst följande 

orsaker: 

 

o Ökade kostnader av kapitaltjänst  

o Ökade omkostnader för elförbrukning 

o Ökade lönekostnader. 

   

Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med ca 3 % i förhål-

lande till 2015 års avgifter. Detta bör ge en kostnadstäckning på 100 %.  

 

Anläggningsavgifterna har inte justerats de senaste 8 år, jämfört med kon-

sumentprisindex har den generella prisutvecklingen varit 10,1 % under den 

perioden. I den expansiva utbyggnadsfas som råder och som kräver uppgra-

dering av redan befintligt nät bör anläggningsavgifterna justeras upp för en 

anslutning av ett enfamiljshus med 5% mot tidigare års avgift. Höjningen 

av anläggningsavgiften sker genom att kostnaden för lägenhetsbegreppet 

höjs från 5 250 kronor till 8 022 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-11-15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 155. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till taxa för Storumans kommuns allmänna vatten-  

och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2016-01-01.  

----- 
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KS § 173 KS/2015:444 – 301 

 

Renhållningstaxa 2016 

  

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-11-10 konstaterades att 

det saknades ett färdigt förslag till taxa. Kommunstyrelsen beslutade därför 

att ärendet fick utgå då beslutsunderlaget inte var fullständigt och att istället 

behandla ärendet vid extrainsatt sammanträde  

2015-11-24.  

 

Tekniska avdelningen har härefter upprättat förslag till renhållningstaxa 

2016 för Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och in-

täkter för 2016. 

 

Punkter som anses viktiga att beakta vid framtagandet av taxan är att:  

 

o Nya upphandlingen av slamtömning påverkar inte kostnadsökningen 

nämnvärt jämfört med tidigare år trots att dubbel bemanning upphandlats 

ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

 

o Upphandlingen medger ny teknik, där det är viktigt att i taxor premiera 

avvattnande teknik före fulltömning av brunnar/tankar. 

 

o Anläggningar som inte är utformade normenligt avseende tillgänglighet 

och därmed medger behov av extra slangdragning samt eventuellt tunga 

lyft av brunnslock, ska inte subventioneras av kollektivet i stort utan 

själv bära sina kostnader för detta. Detsamma gäller där kund ställer sär-

skilda krav på avisering och närvaro.  

 

o Taxan för slamtömning har till viss del harmoniserats mot att spegla ent-

reprenörens ersättning och produktutbud, vilket innebär att det i taxan 

finns färre storlekar av brunnar. 

 

o Tekniska avdelningen har ökade kostnader för slamhantering efter in-

samling på anläggningarna i Forsvik och på Remma i Hemavan.    

 

Med utgångspunkt på ovanstående faktorer och att kostnadsuttaget fortsatt 

ska behålla de grundläggande principerna om att vara baserade på själv-

kostnadsprincip samt skälig och rättvis krävs en justering av avgifterna. 

 

Förslaget innebär att avgifter rörande hushållsavfall inte behöver höjas. 

Däremot höjs och justeras avgiften för slamtömning av enskilda brunnar.  
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KS § 173 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-11-15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 156. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun fastställs 

att gälla fr.o.m. 2016-01-01. 

----- 

 

  

  

  


