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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kanslienheten

Kommunstyrelsen

Begäran om indexjustering av brukningsavgifter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:


förslaget om indexjustering med 12,9 % av brukningsavgifterna §10-13 i Höörs
kommun godkänns.



VA-taxa börjar gälla från 1 januari 2019.



godkänner att punkt 15 ändras till att omfatta punkterna 10-13 istället för 6-8.

Ärendebeskrivning
VA-GIS nämnden beslutade vid sammanträde 2018-05-15 att föreslå Kommunfullmäktige
i Höörs kommun godkänna förslaget om indexjustering med 12,9 % av
brukningsavgifterna §10-13 i Höörs kommun VA-taxa att gälla från 1 januari 2019 samt
godkänna att punkt 15 ändras till att omfatta punkterna 10-13 istället för 6-8.

Avgiftsnivåerna i Höörs kommuns VA-taxa har varit oförändrade sedan den infördes 1
januari 2014. Punkt 15 i VA-taxan ger huvudmannen rätt till indexregleringen av
brukningsavgifterna max en gång årligen. Då det hänvisas till fel punkter 6-8 och inte 1013 under punkt 15 behöver beslut om indexjustering och förändring av punkt 15 beslutas
av kommunfullmäktige.
Indexjusteringen har inte genomförts tidigare på grund av att det inte funnits behov av
ökade intäkter då ackumulerat resultat arbetats ner. Prognosen för helåret 2018 innebär
ett ackumulerat minusresultat, vilket är anledningen till att indexjusteringen nu behöver
genomföras. Aktuellt index är entreprenadindex E84 serie 325 med bas maj 2012.
Med anledning av det har vi utgått från indextal för maj 2012 (103,8) och jämfört med
indextal för april 2018 (118,7) vilket ger en indexjustering på 12,9 %.
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Arbete med uppdaterad taxekonstruktion och bestämmelser att gälla från 1 januari 2020
pågår med ambition att tas upp för beslut under mandatperioden. Prognos för kommande
års justeringar kommer då också att ges.

Gunilla Skoog Nilsson
Nämndsekreterare
0413-281 67
gunilla.skoognilsson@hoor.se

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
VA-GIS nämnden 2018-05-29 (2018-05-29 VA-GIS nä §58).doc
VA-taxa - För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2018 (index
brukningsavgifter).docx
Höörs kommuns VA-taxa - http://www.mittskanevatten.se/wp-content/uploads/VA-taxaF%C3%B6r-H%C3%B6%C3%B6r-kommuns-allm%C3%A4nna-vatten-ochavloppsanl%C3%A4ggning-2018.pdf
Taxa efter indexjustering presenteras på mötet

