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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2018-10-01, kl. 17:07-17:29 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Åsa Ahlström (M) 
Rune Netterlid (S) 
Gun Larsson (L)  

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anders Olsson (L)  
 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Tommy Samuelsson  
Mattias Persson  
Torvald Kullendorff  
 

nämndsekreterare  
förvaltningschef  
teknisk chef  
ekonom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-09 
 
 
 
 

Paragraf  
§70 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-10-01   

Paragraf §70   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 70    
 
 

Förslag till fastställande av reviderad taxa för Lomma kommuns 
allmänna vatten och avloppsanläggning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-09 att Lomma kommun skulle söka inträde i 
VA SYD från och med tidigast 2019-01-01. Det slutliga beslutet att acceptera förslag till 
samverkansavtal mellan Lomma kommun och VA SYD, förbundsordning och 
reglementen väntas kunna äga rum vid kommunfullmäktiges möte 2018-11-08. 
 
I beslutsunderlaget i samband med ansökan om inträde behandlades ekonomiska 
villkor och taxa. För 2019 har VA SYD i samförstånd med Lomma upprättat en så kallad 
”skuggbudget” för att kunna fastställa eventuella behov att förändra taxan. 
 
Skuggbudgetens konsvenser för taxan i Lomma (Ur: tjänsteskrivelse fördjupad  
VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett samgående med VA-SYD, 2018-06-
04) Ekonomin för Lomma VA-kollektiv påverkas inledningsvis med ökade utgifter för 
att åtgärda behovet av förnyelse och förbättring av systemet men förväntas förbättras 
i takt med att stordriftsfördelar genom effektiviseringar och rationaliseringar kan 
uppnås. De kostnadsökningar som är budgeterade för 2019 hänför sig helt till ett 
utökat underhåll av Vasystemet och till kostnader av engångskaraktär vid övergången 
till VA SYD. 
 
Skuggbudgeten 2019 visar ett underskott uppgående till 2 989 000 kronor. En 
taxejustering som täcker budgeterat underskott innebär en ökning av taxan med  
7,5 %. Av kostnadsökningen på 7.5 % utgör kostnader av en engångskaraktär 2.3 %. 
(920 000 kronor.) 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Torvald Kullendorff, ekonom, information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-26 

‒ Bilaga 1: Lomma VA-taxa, taxebilaga 2 från 2019-01-01  
‒ Bilaga 2: Kalkyl  
‒ Bilaga 3: Jämförelser, Typhus A och B 
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TN AU § 70 (forts.)   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att revidera brukningsavgifterna och övriga avgifter med  
7,5 % från och med 2019-01-01 i enlighet med bilaga.  

 
./.  Bilaga  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


