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Samhällsbyggnadsnämnden

Prisjustering Tekniska verkens avfallstaxa 2018
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avfallstaxa höjs i enlighet med Tekniska verken i Linköping AB:s
framställan.

Ärende
Tekniska verken AB redovisar i skrivelse daterad 2018-01-26 att de avser
införa prisförändringar inom affärsområdet hushållsavfall. Ändringarna ska ske
den 1 april 2018.
Av beslutet från Tekniska verkens styrelse framgår att taxan generellt ska höjas
med 6 %. Som skäl till ökningen anges en generell kostnadsökning.
Av ägardirektiv följer att taxeändringar avseende avfallshantering ska dessa
beslutas av Kommunfullmäktige.
Med tanke på att taxan för hushållsavfall har legat oförändrad senaste 9 åren
bedöms den föreslagna ändringarna var förhållandevis ringa och den bedöms
inte strida mot taxeföreskrifter eller ägardirektiv.
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Bakgrund
Tekniska verken AB har via ägardirektiv kommunens uppdrag att uppfylla
kommunens skyldigheter avseende hantering av hushållsavfall.
Hur förändringar av taxor och priser ska kommuniceras och hanteras regleras
även de i ägardirektiven. För nyttigheten Avfall framgår att taxeändringar ska
beslutas av kommunfullmäktige.
2018-01-26 har Tekniska verken AB inkommit med skrivelse om
prisförändringar inom området hushållsavfall. Ändringen består i en generell
höjning på 6 %. Målbilden är att hanteringen av hushållsavfall ska vara
självfinansierande. Av missivet från Tekniska verken AB framgår att
ytterligare höjningar är att vänta för att uppnå målet till år 2019.
Nu aviserade höjningar föreslås träda ikraft den 1 april 2018.
Avfallstaxan har legat oförändrad de senaste 9 åren.
Åtgärdsförslag
Förvaltningen bedömer att förändringarna i prissättningen står i
överensstämmelse med de kommunala ägardirektiven som gäller för bolagets
verksamhet. Enligt ägardirektiven ska sådana taxeförändringar översändas för
beslut i kommunfullmäktige senast två månader innan de avses träda ikraft.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om en prishöjning av avfallstaxan i enlighet med Tekniska verken
AB:s förslag.
Ekonomiska konsekvenser
Höjningen innebär exempelvis för en villa att den fasta avgiften höjs med 3
kr/mån till 712 kr och den rörliga avgiften höjs med 14 öre/kg till 2,55 kr/kg.
Avfallstaxan i Linköpings kommun ligger under riksgenomsnittet och kommer
även göra så efter höjningen.
Jämställdhet
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsfrågan.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
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