
Protokollsbilaga KF § 1:6/2023-02-06 Dnr: KS 2022/0071

Särskilda yttranden, Kommunfullmäktige 2023-02-06
- Utökad budget för ÖVAR och lån med kommunal borgen

Roslagspartiet är oroat för okontrollerade kostnadsökningar. Detta projekt är den största

investeringen som kommunen gör på kanske 100 år och det är av största Vikt att Vi erhåller

information regelbundet kring utvecklingen. Till detta kommer också reinvesteringskostnader för

åldrande ledningsnät och pumpstationer. I Värsta fall kostnader i samma storleksordning, kring 1

miljard kronor, under de närmaste 15 år.

Peter Nummert (RP)

Socialdemokraterna är positiva till den utökade budget samt den kommunala borgen upp till

1.190 Mkr som efterfrågas. Projekt i den här storleksordningen är alltid förenade med risker,

bland annat ekonomiska. Sluträkningen kan bli såväl dyrare som billigare än det “mest troliga”

förslag som nu finns att ta ställning till. Vi anser att de risker som ñnns är värda att ta. De
fördelar beträffande långsiktighet, miljöaspekter och energiförsörjning som Vi nu kan uppnå,
motiverar Väl en positiv inställning till detta. Den ökade ambitionsnivå som det refereras i

beslutsförslaget är något som kommer att komma hela Österåkers kommun till del. Den
framsynthet, den ambiüonsnivå och de tekniskt avancerade lösningar som de inblandade

\

kommunala bolagen här har visat prov på är väl värt att ge dem en eloge för.

För Socialdemokraterna,
'

Sofia Almgren (S) och Glenn Viklund (S)



Protokollsbilaga KF § 1:9/2023-02-06 Dnr: KS 2023/0001

Särskilda yttranden, Kommunfullmäktige 2023-02-06
- Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun

Miljöpartiet anser att det inte framgick tillräckligt tydligt i underlaget varför andra

fmansieringsmöjligheter, utöver en höjning av VA-taxan, uteslöts. I Roslagsvattens bilaga 1

(finansiering av nya reningsverket) listas “ägartülskott” och “räntefria lån” som möjliga

fmansieringsmöjligheter. Vi anser det rimligt att VA-kollektivet ska bära sina kostnader för

underhåll och upprustning av den allmänna VA--anläggningen däremot ställer Vi oss frågande när
det gäller utbyggnaden av reningsverket. Denna utbyggnad är en nödvändig mvestering på grund
av kommunens utbyggnad. En utbyggnad som nu till stor del får bekostas av beñnthga hushålli
VA-kollektivet. Vi ser det därför som rimligt att förvaltmngen får 1 uppdrag att undersöka om ett

räntefritt/amorteringsfritt lån från kommunens överlikviditet kan användas för att minska
kommande taxor och anläggningsavgifter.

För Miljöpartiet i Österåker

Viktoria Köppä (MP)

Under pkt 1 i beslutsförslaget ser Vi att anläggnmgsavgiften föreslås öka från 0:a 39.000 kr till

drygt 95.000 kr. Och i bilaga 2 där effekterna beskrivs ser Vi att hyreshus och bostadsrätter kan
förväntas få en höjning på runt 56%. En avgift som alltså är lika stor för varje lägenhet, oavsett

upplåtelseform.

Det innebär, via kostnadsprinciperna som tillämpas att de minsta lägenheterna i både hyreshus
och bostadsrätter får procentuth sett de största kostnadspåslagen. I det här läget riskerar Vi, tack
vare på storleken på just denna kostnadsökning, att få en utsortering av de allra minst ekonomiskt
bemedlade hushållen i framtiden. En social aspekt som Vi inte vill se.

Vi avser därför att undersöka närmare hur kommunen skulle kunna minska sådana risker och
kommer att återkomma om detta så snart Vi har bättre satt oss in i de exakta kostnadskalkylerna
samt Vilka åtgärder man eventuellt skulle kunna vidta från kommunens sida.

För socialdemokraterna,

Sofia Almgren (S) och Glenn Viklund (S)



Protokollsbilaga KF § 1:19/2023-02-06 Dnr: KS 2021/0138

Reservation, Kommunfullmäktige 2023-02-06
- Svar på motion nr I6/202l av Michael Solander (MP) - Kommunal koldioxidbudget

Miljöpartiet ser positivt på att tjänstemännen anser att “koldioxidbudget är ett bra verktyg”,
samtidigt som vi beklagar att majoriteten inte ser fördelarna med att införa en sådan budget.
Genom att anta en koldioxidbudget skulle kommunen Visa på ledarskap i klimatfrågan, skapa ett

strukturerat och tydligt arbetssätt och kunna samverka med andra kommuner som också har
koldioxid budgetar. En koldioxidbudget är inte bara ett verktyg för kommunikation utan också
ett verktyg för planering. Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en koldioxidbudget för lånet,
men det är först när Vi bryter ner den på kommunal nivå som Vi kan komma till konkreta åtgärder
för det som kommunen råder över. En kommunal koldioxidbudget hade blivit ett bra
komplement till de indikatorer som redan finns beskrivna i klimat-och miljöplanen. Samtidigt
som det är viktigt att vara medveten om de brister som finns i olika metoder för bedömningar så
måste man också komma ihåg att praktisk tillämpning skapar också möjlighet att utvärdera och
utveckla verktyg. Vi ser därför inte något hinder i att införa en koldioxidbudget trots att det inte
är ett perfekt fárdigutvecklat verktyg.

För Miljöpartiet i Österåker

Viktoria Köppä (MP)


