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§ 358 Tekniska verken i Linköping AB:s avfallstaxa 2022
Dnr KS 2021-658
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avfallstaxan höjs i enlighet med Tekniska verken i Linköpings
framställan.
2. Tekniska verken i Linköping AB ges i uppdrag att uppdatera
taxeföreskrifterna samt bolagets taxa/prislista i enlighet med detta beslut.
3. Taxan träder i kraft när beslutet vinner laga kraft, tidigast 2022-01-01.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mor beslutet till förmån för sitt eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Tekniska verken går idag med vinst. Det är ett välmående bolag som mellan
januari och augusti 2021 gjorde vinst på en halv miljard. SD anser därför att
det är orimligt att höja avfallstaxorna då förhöjda avgifter till kommunala bolag
inte är något annat än fördolda skatter. Prisökningar som sker inom ramen för
de kommunala bolagens ordinarie verksamhet ska i första hand finansieras med
bolaget egna ekonomiska resurser. Detsamma gäller för nödvändiga
investeringar inom ramen för ordinarie verksamhet.
Många medborgare står inför en svår ekonomisk situation, bland annat på
grund av de höga elpriserna och energipriserna. Mot bakgrund av detta samt att
Tekniska Verken går med vinst anser vi att det ansvariga i sammanhanget är att
avvakta med en höjning.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om att avslå
ärendet i dess helhet.
Ärende
Tekniska verken redovisar i skrivelse 2021-09-16 att bolaget önskar justera
avfallstaxan inför år 2022. Taxan för 2022 behöver höjas med 9 % för ett
genomsnittligt villahushåll.
Bakgrund till höjningen:
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höjd skatt på avfall, höjning till 125 kr/ton (från 100 kr/ton
2021),
nytt kommunalt ansvar för returpapper från 2022,
indexregleringar i entreprenadavtal, samt ökad sortering på
återvinningscentraler,
höjda kostnader för utsläppsrätter för koldioxid,
ökade kostnader för att arbeta med informationsinsatser och
andra åtgärder för att uppnå målsättningar i avfallsplanen,
minskade avfallsmängder i soptunna, i enligt med målsättning
att minska avfallsmängder, ger minskade intäkter.

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bygger på
självkostnadsprincipen. Verksamheten kommer inte heller efter denna höjning
vara i ekonomisk balans och nå självkostnad. Efter den föreslagna höjningen
kommer Linköping fortfarande att ha en låg taxa jämfört mot övriga kommuner
i Östergötland.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-17, § 238
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks,
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avfallstaxan höjs i enlighet med Tekniska verken i Linköpings
framställan.
2. Tekniska verken i Linköping AB ges i uppdrag att uppdatera
taxeföreskrifterna samt bolagets taxa/prislista i enlighet med detta beslut.
3. Taxan träder i kraft när beslutet vinner laga kraft, tidigast 2022-01-01.
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut mot Chris Dahlqvists (SD) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsens beslutar att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-17, § 238
Tjänsteskrivelse – Tekniska verken i Linköping AB:s avfallstaxa 2022, 202110-29
Bilaga 1 - Tekniska verken i Linköping AB:s avfallsavgifter 2022
Bilaga 2 - Förslag till prisjusteringar för hushållstjänster inkl. slamtömning,
latrinhämtning mm, Tekniska verken i Linköping AB, 2021-09-16
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunkansliet (styrdokument)
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