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Missiv om prisjusteringar för liushålisavfallstjänster inkl.
slamtömning, latrinliämtning mm
Bakgrund
Affären som hanterar hushållsavfall och slam har under flera år kunnat bedrivas i
enlighet med det kommunala uppdraget. Genom aktivt internt arbete i syfte att
säkerställa god effektivitet och kostnadskontroll har det varit möjligt att hålla
avfallstaxan oförändrad under en lång följd av år trots till exempel årliga
lönekostnadsökningar för personal. Senast Tekniska verken justerade taxan var 2008.
Tekniska verken tillhandahåller en tjänst till en kostnad (avgift) som väsentligt
understiger riksgenomsnittet och är lägst i regionen - såväl före som efter föreslagen
höjning av taxan.
Verksamheten ska bedrivas till självkostnad. Kostnader för ökad digitalisering, högre
behandlingsavgifter, ökade kostnader för insamling, samt utökad bemanning för att
bibehålla och utöka service till våra kunder har och kommer att öka. För efterlevnad av
regelverket kring självkostnadsprincipen behöver nu för första gången på 9 år avgiften
höjas.

Inriktning
Med en oförändrad taxa kommer verksamheten få ett stort negativt underskott. En
stegvis höjning, utifrån dagens förutsättningar, skulle innebära en ekonomisk balans
under 2019. Första steget behöver tas under 2018 för att åstadkomma en acceptabel
ekonomisk balans.
Taxan för hushållsavfalltjänster behöver utifrån ekonomisk realitet och med beaktande
av självkostnadsprincipen höjas med sex (6) procent.
Prisexempel för en villa med ett 190 liters kärl:
Nuvarande pris:
Fast avgift 672kr
Pris per kilo 2,41kr

Nytt pris:
Fast avgift 712kr (ökning 3kr/månad)
Pris per kilo 2,55kr (ökning 14 öre/kg)
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Beslut
Fattade beslut
Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB fattade beslut i frågan vid sammanträde den
24 januari 2018. Beslutsformulering från upprättat protokoll lyder:
Styrelsen beslutade
att godkänna sex (6) procent taxehöjning på hushållsavfall. Den nya taxan enligt bifogad
taxedokumentation föreslås gälla från 1 april 2018 villkorat kommunfullmäktiges godkännande.

Förslag till kommunfullmäktiges godkännande
Enligt ägardirektiven skall kommunfullmäktiges beredas tillfälle att yttra sig innan
bolagen fattar sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större
vikt.
Linköpings kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna att taxan för hushållsavfallstjänster inkl. slamtömning, latrinhämtning mm
höjs med sex (6) procent från och med 1 april 2018.
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