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Årsredovisning 2020 för VA-verksamheten 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för VA-verksamheten i Täby 
kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Stadsbyggnadsnämnden 
ansvarar för löpande drift- och underhållsfrågor. Kommunfullmäktige ansvarar för 
investerings- och planeringsfrågor samt beslut om taxa.  
 
VA-fonden uppgick vid årets början till 3,6 mnkr. För 2020 redovisas ett positivt resultat på 
4,9 mnkr och fonden uppgår till 8,5 mnkr vid årets slut.  
 
Årets VA-investeringar uppgår till  78,9 mnkr. 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2020 för VA-verksamheten i Täby 
kommun, daterad den 8 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av 
kommunens samlade årsredovisning. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för VA-verksamheten i Täby 
kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Stadsbyggnadsnämnden 
ansvarar för löpande drift- och underhållsfrågor. Kommunfullmäktige ansvarar för 
investerings- och planeringsfrågor samt beslut om taxa.  
 
Covid-19 har haft begränsad påverkan på verksamheten. Enstaka vattenmätarbyten har flyttats 
fram på fastighetsägarens initiativ och arbetssätt har anpassats under året men i stort har 
verksamheten genomfört planerade arbeten. I SCB:s medborgarundersökning får kommunens 
invånare tycka till om kommunens verksamheter. Den årliga undersökning som görs, där 
omkring 500 personer svarar på frågor om dricksvattenkvalitet, kommunens dricksvatten-
försörjning samt avloppsförsörjning i stort visar att Täbys invånare ger VA-verksamheten höga 
betyg. Resultatet anges i form av ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för Vatten och avlopp. 
Under 2020 fick Vatten- och avloppsverksamheten i Täby betygsindex 85, det ska jämföras 
med samtliga deltagande kommuners betygsindex på 77.  
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VA-fonden uppgick vid årets början till 3,6 mnkr. För 2020 redovisas ett positivt resultat på 
4,9 mnkr och fonden uppgår till 8,5 mnkr vid årets slut. Budgeten för 2021 innehåller en 
höjning av brukningsavgifterna med 2 % jämfört med 2020 utifrån att kostnaderna för VA-
verksamheten bedöms öka under 2021. Årets VA-investeringar uppgår till 78,9 mnkr. 
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