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RESERVATION
Kommunfullmäktiges sammanträde 2006-07-14
§ 117 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp.
Vänsterpartiet i Tyresö yrkade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-07-14 avslag på
den borgerliga alliansens förslag till förändring av taxa för anläggnings- och
brukningsavgifter för vatten och avlopp.
Vårt förslag till ändring av taxan sammanfaller med det socialdemokratiska förslaget till taxa,
det vill säga att räkna upp taxan för färskvatten med index. Detta därför att taxan inte höjts
sedan 1996 och kostnaderna inte täcks av intäkterna.
Våra skäl till att avslå den borgerliga alliansens förslag är följande:
Det är orimligt att samtliga Tyresöbor genom en höjd vattentaxa skall vara med och finansiera
villaägares anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Enligt Vänsterpartiets mening skall
varje område, som ansluts till kommunalt vatten och avlopp, bära sina egna kostnader.
Vi inser att anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär stora kostnader för
villaägarna. Den borgerliga majoriteten envisas med att behålla de stora tomtstorlekarna,
vilket självklart innebär ökade kostnader för anslutning till vatten och avlopp.
Den borgerliga alliansens förslag innebär att de vältrar över kostnader på kollektivet för att
villaägarna skall kunna sänka sina kostnader. Med den ökning av vattentaxan som den
borgerliga alliansen föreslår, finns det stor risk för att de som bor i hyreslägenheter får höjda
hyror. Det är en omvänd solidariskt politik. Det som har det sämst skall vara med och betala
för de som äger värdefulla tomter. Detta är tvärtemot vad Vänsterpartiet förespråkar!

Enligt riksdagsbeslut har villaägarna nu fått både sänkt fastighetsskatt och ingen
förmögenhetsskatt. Det betyder att tomt- och villaägare har fått ett rejält tillskott i ekonomin.
Varför skall då vi sanktionera tomt- och villaägare ytterligare. Det är något som vi i
Vänsterpartiet inte förstår. Avgifterna inom Tyresö kommun skall fördelas solidariskt. Det är
helt fel sorts solidaritet att vi alla skall vara med och i fortsättningen betala villa- och
tomtägares höjda avgifter för anslutning till vatten- och avlopp.
Eftersom vattentaxan inte höjds sedan 1996 anser vi det rimligt att höja taxan genom att den
uppräknas med index.
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