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Information om Kretslopp och vattennämndens 
verksamhetsnomineringar för åren 2021 till 2023 

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige ska nämnden i april besluta om verksam-

hetsnomineringar. I detta ärende informeras nämnden om förvaltningens förslag 

inför beslut i april. Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för perioden tillåts 

öka från året innan med: 

För avfall: 10 procent 2021, 4 procent 2022 och 6 procent 2023 

För VA: 5,5 procent 2021, 5,5 procent 2022 och 5,5 procent 2023 

Avfallsverksamheten får kraftigt ökade kostnader på grund av en ny skatt på för-

bränning från 2020 vilket motiverar förändringen 2021. VA-verksamhetens ökade 

kostnader beror på höjd räntenivå och kostnad för ersättningslokaler när laborato-

riet byggs som 2021. Under perioden behöver taxeintäkterna för både avfall och 

VA öka mer än kostnadsutvecklingen för att nå upp till ett balanserat resultat. Un-

der ett några år har vi haft ett negativt resultat för att återställa det egna kapitalet.  

Återbruksverksamheten finansieras även fortsatt av försäljningsintäkter. 

Förvaltningen föreslår följande skattebidrag för uppdrag som inte får finansieras 

med taxor: 

För avfall: 1 mkr per år under perioden 2021–2023 för nedlagda deponier 

För VA: 12,5 mkr per år under perioden 2021–2023 för dagvatten, skyfall samt 

Västsvenska Paketet 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden informeras om förvaltningens förslag till verksam-

hetsnomineringar för perioden 2021 till 2023. Ärendet planeras tas upp till beslut i 

april med omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

Nytt inför arbetet med budget 2021 – 2023 är att kommunfullmäktige beslutat att: 

Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med ut-

gångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnomine-

ring skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det poli-

tiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bi-

foga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i 

maj månad 

I stadsledningskontorets kompletterande vägledning står bland annat: 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag.  

• Staden står inför utmaningar med avseende på kompetensförsörjning och 

finansiering. Budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska 

ambition och/eller uppdrag i staden. Respektive nämnd behöver bidra med 

vad nämnden ser kan förändras i nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämn-

dens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till år 2020 bör framgå. 

• Vilka effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter 

till digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Nomineringen avser såväl drift som investeringsverksamhet. Investeringsno-

mineringar lämnas på tio års sikt i februari i enligt med tidigare information. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och allt 

för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Önskvärt att vara kortfattad. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder verksamhetnominering 

till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021 – 2023 

för Göteborgs stad. 

Förvaltningens bedömning 

Avfall 

Avfallsverksamheten har för närvarande ett mycket högt eget kapital (drygt 74 

miljoner kronor vid utgången av 2019). Taxeintäkterna har därför budgeterats 

mycket lågt i förhållande till kostnaderna för att ge ett negativt resultat på 29 mkr 

för 2020. Sänkningen av det egna kapitalet bör fortsätta även 2021 och 2022 uti-

från de regler som styr taxefinansierad verksamhet. Genom flera lagförändringar 

förväntas verksamheten under perioden få stora svängningar i ekonomin och 

högre osäkerhet innan verksamheten åter stabiliseras. 

I slutet av 2019 beslutades om en ny förbränningsskatt som införs stegvis från 1 

april 2020 under tre år. Under 2021 kommer därför kostnaderna för avfallsverk-

samheten öka mer än normalt. Normalt är det kostnader för insamlingsfordon, 
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bränsle, personal och avfallsbehandling som ökar utifrån kostnadsökningar i sam-

hället samt att vi blir fler göteborgare, totalt cirka 2–5 procent. Med den nya skat-

ten ses ökningar kring 9 procent. 

Samtidigt förbereds ett lagförslag om att det kommunala avfallsuppdraget ska 

minska genom att verksamheter får välja en annan utförare för sitt hushållslik-

nande avfall, så kallat frival. Lagförslaget förväntas beslutas under 2020 och få ef-

fekt från 2022. Genom att nämndens uppdrag krymper 2022 motverkas då kost-

nadsökningarna totalt sett, men samtidigt minskar antalet kunder. Detta innebär att 

avgifterna för de kvarvarande kunderna kommer öka kraftigare än den totala taxe-

intäkten. 

För att täcka den kraftiga kostnadsökningen som fås av förbränningsskatten före-

slår förvaltningen att taxeintäkterna för 2021 ökas med 10 procent. Även denna 

höga höjning förväntas ge ett underskott 2021 då intäkterna hållits nere 2020. Un-

derskottet beräknas bli 24,5 mkr och resultera i ett eget kapital på 20,3 mkr. 

År 2022 bedöms 6 procent av verksamheten försvinna genom frival och trots fort-

satta höjningar av förbränningsskatten förväntas därför kostnaderna öka med 

mindre än en procent. För att det negativa resultatet inte ska fortsätta vara stort 

utan börja närma sig ett nollresultat föreslår förvaltningen en taxeintäktshöjning 

på 4 procent 2022. Vilket för de kvarvarande kunderna motsvarar en genomsnitt-

lig avgiftsökning med drygt nio procent. 

Under 2023 förutspås endast indexuppräkning av förbränningsskatten och en fort-

satt minskning av antalet verksamhetskunder. För att kompensera för förväntade 

normala kostnadsökningar och få en budget i balans föreslår förvaltningen att tax-

eintäkterna tillåts öka med 6 procent 2023. För de kvarvarande kunderna motsva-

rar detta en genomsnittlig avgiftsökning med 7 procent. 

Nämnden ansvarar för nedlagda deponier som inte får finansieras med avfallsav-

gifter, förvaltningen föreslår att skattebidragen för dessa uppgår till 1 mkr per år 

under hela perioden. 

 

Förvaltningens förslag för avfallsverksamheten visas i denna förenklade resultat-

räkning: 

mkr Utfall 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Totala intäkter 469 470 514 535 567 

varav taxeintäkter 453 458 504 524 556 

Totala kostnader -473 -500 -539 -543 -567 

Resultat 18 -29 -24 -8 0 

      

Eget kapital 74 45 20 12 12 

 

För kostnaderna har inga alternativa scenarier tagits fram. För taxeintäkterna finns 

ett alternativ med en jämn taxeintäktsförändring på 7,5 procent per år för peri-

oden. I detta scenario återställs det egna kapitalet till låga nivåer 2021 och 2022. 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 4 (7) 

   

   

Nivåerna ligger under kommunfullmäktiges rekommendationer för en verksamhet 

av denna omfattningen. Eftersom antalet kunder troligen förändras under perioden 

innebär en jämn intäktsutveckling med 7,5 procent inte en jämn avgiftsutveckling 

för göteborgarna. För 2022 och 2023 motsvarar detta alternativ en avgiftsökning 

på 13 respektive 10 procent per år (om frivalet minskar kundunderlaget på samma 

sätt som i huvudalternativet med sex respektive 2 procent för 2022 och 2023).  

Utifrån att vissa kunder förväntas välja en annan leverantör från 2022 ges de med 

detta alternativ större möjligheter att ta del av återställningen av det egna kapital 

som de har varit med och byggt upp under sin tid som kunder. Återställningen in-

nebär ju att avgifterna hålls lägre än kostnaderna för dessa år. Samtidigt genererar 

deras ”avhopp” vissa avvecklingskostnader som då skjuts över på övriga kunder. 

Trots att 7,5 procent per år ger en snabbare återställning och därmed återbetalning 

till ”rätt” kunder i högre utsträckning så vill förvaltningen inte förorda detta alter-

nativ. Utifrån osäkerheterna om det framtida uppdragets storlek som ges av det 

eventuella frivalet vill inte förvaltningen rekommendera dessa låga nivåer på eget 

kapital och vi vill minska effekten av avvecklingskostnaderna från frivalet på öv-

riga kunder. 

Alternativa förslag till höjning av taxorna: 

Alternativ 1           

Förordat alternativ 2019 2020 2021 2022 2023 

Höjning  1% 10% 4% 6% 

Eget kapital, mkr 74 45 20 12 12 

        

Alternativ 2       

Jämnt alternativ 2019 2020 2021 2022 2023 

Höjning  1% 7,5% 7,5% 7,5% 

Eget kapital, mkr 74 45 9 6 19 

 

Sammanfattningsvis så ger de föreslagna taxenivåerna inom avfallsverksamheten 

först ett negativt resultat som sedan balanseras. Vi förutsätter bibehållen ambit-

ionsnivå och något stigande kostnadsnivåer inom avfallsområdet. På så sätt sänks 

det egna kapitalet ner till mer eftersträvade nivåer. Kostnaderna stiger ovanligt 

kraftigt på grund av den nyligen införda förbränningsskatten och därefter förvän-

tas verksamhetens uppdrag minska utifrån ett eventuellt kommande beslut om fri-

val för verksamheter. Avseende ett eventuellt frival kan påverkan på avfallseko-

nomin från 2022 och framåt bedömas bättre under 2021 då omfattningen blir 

känd. 

Förvaltningen föreslår därför att taxeintäkterna för avfallsverksamheten tillåts 

öka från året innan med: 10 procent 2021, 4 procent 2022 och 6 procent 2023. 
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Skattebidrag till avfallsverksamheten med 1 mkr per år möjliggör kontroll och 

normal skötsel av de nedlagda deponier som ekonomiskt tillhör skattekollekti-

vet. 

VA 

I tabellen nedan redovisas förvaltningens bedömning av VA-verksamhetens finan-

siering för planperioden 2021 till 2023. Kostnadsnivåerna bedöms öka något un-

der 2021 inom VA-området vilket gör att den föreslagna taxenivån ger ett negativt 

resultat 2021. På så sätt sänks det egna kapitalet ner till mer eftersträvade nivåer. 

Kostnaderna för 2022 och 2023 ökar något främst beroende på den höga investe-

ringstakten och kapitaltjänstkostnaderna såsom ränta och avskrivningar. En oför-

ändrad taxeökning (5,5 %) under denna period kommer att medföra en ökning av 

det egna kapitalet. 

Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för VA-verksamheten tillåts öka från året 

innan med: 5,5 procent 2021, 2022 och 2023. Ett alternativ till förvaltningens för-

slag är (Alternativ 2 nedan) att sänka höjningen till 4% för 2022 och 2023.  

Skattebidrag till VA-verksamheten med 12,5 mkr per år möjliggör utvecklingsar-

bete inom dagvatten och skyfallshantering och åtgärder kopplade till Västsvenska 

paketet. 

Förvaltningens förslag för VA-verksamheten visas i denna förenklade resultaträk-

ning: 

Mkr Utfall 2019  Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Totala intäkter 1 075 1 008 1 061 1 119 1 175 

 varav Taxeintäkter 877 929 981 1 037 1 094 

Totala kostnader -1 090 -1 030 -1 066 -1 090 -1 128 

Resultat -15 -22 -5 29 47 

      

Eget kapital 27 5 0 29 76 

Alternativa förslag till höjning av taxorna: 

Alternativ 1           

Jämn taxekurva 2019 2020 2021 2022 2023 

Höjning  7% 5,75% 5,5% 5,5% 5,5% 

Eget kapital, Mkr 27 5 0 29 76 

        

Alternativ 2       

Lågt eget kapital 2019 2020 2021 2022 2023 

Höjning  7% 5,75% 5,5% 4,0% 4,0% 

Eget kapital, Mkr 27 5 0 14 31 

 

Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för VA-verksamheten tillåts öka från 

året innan med: 5,5 procent 2021, 2022 och 2023.  
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Skattebidrag till VA-verksamheten med 12,5 mkr per år möjliggör utvecklings-

arbete inom dagvatten och skyfallshantering samt åtgärder kopplade till Väst-

svenska paketet. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Avfall 

För perioden blir det en kraftig procentuell ökning av avfallsavgifterna för våra 

kunder varje år. För 2021 bedöms ökningen i genomsnitt för avgifterna vara cirka 

nio procent, när intäkten ökar med tio procent. Intäktsökningarna under 2022 och 

2023 förväntas fördelas över färre kunder. Detta innebär avgiftsökningar med sju 

till åtta procent trots att intäkterna endast ökar med fyra till sex procent. Det inne-

bär att om avgifterna fördelas på samma sätt som idag kommer en genomsnittlig 

småhuskund betala cirka 2 280 kr per år för sin avfallshantering. Det är 100 kr 

mer per år än vad medel var år 2019 för större kommuner och knappt 500 kr mer 

än vad de betalade 2019 och 2020. Motsvarande förändring för ett genomsnittligt 

lägenhetshushåll är en höjning från 1 285 till 1 620 kr per år (medel 2019 bland 

större kommuner låg på 1 546 kr per år).  

Frivalskunderna kommer inte få ta del av hela återställningen av det egna kapi-

talet, men slipper å andra sidan vissa avvecklingskostnader som skjuts över på 

andra kunder, vilket ses i exempelavgifterna ovan. 

VA 

Periodens relativt höga men jämna kostnadsutveckling medför en jämn taxeut-

veckling för att täcka VA-verksamhetens kostnader. Förslaget till taxehöjning in-

nebär att taxehöjningen blir densamma tre år i rad (5,5%). För 2021 bedöms ök-

ningen för avgifterna öka med cirka 350 kr/år för Typhus A. Intäktsökningarna 

under 2022 och 2023 förväntas medföra en liknande höjning för VA-kunderna.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kretslopp och vattens uppdrag syftar till stor del till att vidta åtgärder för att 

skydda miljön genom arbetet inom VA- och avfallsområdet. Att taxefinansiera 

med de föreslagna nivåerna innebär att detta uppdraget även fortsättningsvis kan 

utföras. Vi kan driva våra anläggningar och vårt ledningsnät i enlighet med givna 

miljötillstånd och sköta de nedlagda deponierna. Till exempel kan hushållsavfall 

fortsätta samlas in av fossilfria fordon och behandlas i anläggningar där resurser 

och energi återvinns. Exempel från VA-området är att arbetet med att minska 

läckaget från dricksvattenledningsnätet fortsätter, liksom arbetet med att minska 

bräddningen av avloppsvatten till recipient. 

Med en miljöstyrande avfallstaxa som fördelar avgifterna utifrån miljöbelastning 

kan vi dessutom bidra till att påverka göteborgarnas beteende i en miljövänligare 

riktning. 
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Att skattefinansiera delar av verksamheten som enligt lag inte kan belasta avfalls- 

eller VA-kollektiven ger förvaltningen möjlighet att bistå staden med att sköta de 

deponier som historiskt använts för stadens verksamhetsavfall. Förvaltningen kan 

även arbeta enligt reglementet med dagvatten- och skyfallsfrågorna och därmed 

närma oss vattendirektivets krav på sjöar och vattendrag och bidra till en robust 

stad även vid mycket kraftig nederbörd. Dessutom kan förvaltningen bistå staden i 

arbetet med Västsvenska Paketet.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna di-

mension. Våra leveranser, tjänster och avgifter är inte varierade utifrån olika soci-

ala förutsättningar utan beror av nyttjande och nytta. 


