
 

 

En granskning av  

VA-investeringar 
På uppdrag av kommunens revisorer har en 
granskning genomförts avseende VA-inves-
teringar. Sammanfattningsvis görs bedöm-
ningen att det delvis finns en ändamålsenlig 
styrning av kommunens VA-investeringar. 
Redovisningen följer i stora delar lagstiftning-
ens krav.  

Mål- och riktlinjer 

Det finns delvis tydliga mål, riktlinjer och ru-
tiner gällande VA-investeringar. Principer för 
VA-redovisning antogs 2010 och är i vissa av-
seenden inaktuella och i behov av översyn. 

VA-investeringsplan 

Fullmäktige har antagit budget för VA-
investering för år 2021-2023. Det finns även 
en långsiktig investeringsplan som inte är po-
litiskt behandlad.  

Investeringsfond 

En investeringsfond har inrättats utifrån la-
gen om allmänna vattentjänster. Det saknas 
dock formella beslut om att inrätta en inve-
steringsfond och det krävs ytterligare upplys-
ningar och förtydliganden för att säkerställa 
att fonden följer lagstiftningen fullt ut.  

Öronmärkning av fonden 

Det är oklart om fonderingen kan betraktas 
som öronmärkt eftersom det inte är tydligt i 
de kalkyler vi har tagit del av om överuttaget 
av VA-avgifter enbart ska finansiera namngi-
vet projekt eller om det är en allmän under-
skottstäckning. 

 

 

Självkostnadsprincipen 

Utifrån granskningens omfattning kan vi inte 
göra någon fullständig bedömning av om re-
dovisningen är rättvisande och därmed fören-
lig med självkostnadsprincipen. Det finns 
dock en tydlig särredovisning av VA-
verksamheten och det finns ambitioner om 
att taxan ska vara förenlig med självkostnads-
principen. Samtidigt ser vi positivt på den 
översyn av VA-taxan som pågår. 
 

Särredovisning av VA-
verksamheten 

Särredovisning har upprättats utifrån lagen 
om allmänna vattentjänster och finns till-
gänglig hos Östersunds vatten och på kom-
munens hemsida. RR_BR Vatten_ 2018-
2020.xlsx (ostersund.se) 
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