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Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska verken i Linköping AB - Prisförändringar 2018
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Informationen om Tekniska verkens taxeförändringar avseende
nyttigheterna vatten, avlopp och fjärrvärme noteras.

Ärende
Tekniska verken AB redovisar i skrivelse daterad 2017-10-18 de
prisförändringar som bolaget avser införa från och med 1 januari 2018.
Ändringar kommer göras för vatten och avlopp och Fjärrvärme. Taxa för
hushållsavfall kommer hållas oförändrad.
Av ägardirektiv följer att bolaget ska informera Kommunstyrelsen om
prisändringar avseende vatten/avlopp, fjärrvärme och el, senast två månader
innan prisändringarna avses träda ikraft. Om det är aktuellt med förändringar
av avfallstaxan ska det beslutas av kommunfullmäktige.
Ändringarna är förhållandevis ringa och bedöms inte strida mot taxeföreskrifter
eller ägardirektiv.
__________
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Tekniska verken AB har via ägardirektiv kommunens uppdrag att utföra
verksamhet inom nyttigheterna Fjärrvärme, Vatten/Avlopp, Elnät och
Hushållsavfall. Elnät hanteras separat från och med år 2018 och finns därför
inte med i detta ärende.
Hur förändringar av taxor och priser ska kommuniceras och hanteras regleras
även de i ägardirektiven. För nyttigheterna Fjärrvärme och Vatten/Avlopp
framgår att ändringar som ligger inom ramen för ägardirektiv och inte strider
på taxeföreskrifter ska informeras till kommunstyrelsen senast två månader
innan de träder ikraft. För nyttigheten avfall gäller att taxeförändringar ska
beslutas av kommunfullmäktige.
2017-10-18 har Tekniska verken AB inkommit med skrivelse om
prisförändringar 2018.
Fjärrvärme:
Tekniska verken deltar i ”Prisdialogen” vilken är en form för ökad insyn och
förutsägbarhet för kunderna avseende prisutvecklingen av Fjärrvärmetjänster.
Linköpings kommun har enligt senaste kommunjämförelse en
konkurrenskraftig prissättning avseende fjärrvärme.
Följande prishöjning föreslås:
Linköping:

1 % för privatkunder
1 % för näringsidkare

Skärblacka/Kimstad:

1 % för privatkunder
1,1 % för näringsidkare

Katrineholm:

0,5 % för privatkunder
0,5 % för näringsidkare

Åtvidaberg:

1 % för privatkunder
1,1 % för näringsidkare

Borensberg:

1,1 % för privatkunder
1,1 % för näringsidkare

Kisa:

1,1 % för privatkunder
1,1 % för näringsidkare

Höjningen motiveras av marknadsprisutveckling och direktförhandlingen i
Prisdialogen.
Plankontoret bedömer att höjningen uppfyller ägardirektiven.
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Vatten/Avlopp:
Kostnader för vatten och avlopp ligger kraftigt under riksgenomsnittet.
Prissättningen är starkt reglerade enligt självkostnadsprincipen.
Anläggningsavgiften höjs med 2 %.
VA styrs av självkostnadsprincipen. Höjningen motiveras av generell
kostnadsökning som påverkas av driftskostnadsökningar och investeringstakt.
Betydande del av kostnaderna utgörs av personalkostnader vars
kostnadsutveckling är större, men motverkas av ökad effektivitet.
Plankontoret bedömer att höjningen ryms inom taxeföreskrifterna.
Avfall:
Ingen prisförändring för 2018.
Åtgärdsförslag
Förvaltningen bedömer att förändringarna i prissättningen står i
överensstämmelse med de kommunala ägardirektiven som gäller för bolagets
verksamhet, samt med gällande taxeföreskrifter för vatten och avlopp. Enligt
ägardirektiven ska sådana taxeförändringar översändas för information till
kommunstyrelsen senast två månader innan de avses träda ikraft. Ändringar av
taxan för hushållsavfall ska beslutas av kommunfullmäktige. Då det för 2018
inte avses ske några förändringar av taxan för hushållsavfall räcker det att
ärendet går till kommunstyrelsen för information.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
noterar Tekniska verkens information om beslutade prisjusteringar avseende
fjärrvärme och vatten och avlopp och att ärendet avslutas.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för nyttigheterna fjärrvärme, vatten/avlopp och avfallshantering
ligger på konkurrenskraftig nivå ur ett nationellt perspektiv. Prisförändringarna
ligger inom ägardirektiv och taxeföreskrifter.
Jämställdhet
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsfrågan.

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Anna Bertilson
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Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB

