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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marie Hägglund

2021-09-21

Dnr SBN 2021-844
Dnr KS 2021-658

Samhällsbyggnadsnämnden

Remiss för yttrande: Tekniska verken i Linköping AB Avfallstaxa 2022
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
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.
Ärende
Tekniska verken redovisar i skrivelse 2021-09-16 att bolaget önskar justera
avfallstaxan inför år 2022. Taxan för hushållsavfallstjänster inkl. slamtömning,
latrinhämtning mm höjs med 9 (nio) procent från och med 1 januari 2022.
Höjningen beror på;
 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.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tekniska verken i Linköping AB – avfallstaxa 2022, 2021-09-23
Förslag till prisjusteringar för hushållstjänster inkl. slamtömning, latrinhämtning mm, Tekniska
verken i Linköping AB, 2021-09-16
Tekniska verkens i Linköping AB, avfallsavgifter 2022
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Bakgrund
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt
självkostnadsprincipen. Utgångspunkten är att avfallsavgiften ska täcka
kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen ska upprätta en
taxa som med avgifter som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Tekniska
verken är kommunens utförare av det kommunala uppdraget.
Under 2020 och 2021 har Tekniska verken tillsammans med kommunen arbetat
fram en ny avfallsplan. Planens målsättningar och åtgärder kommer delvis bli
uppdrag till Tekniska verken som utförare.
Fokusområden för det kommunala uppdraget 2022 kommer exempelvis att
vara att:
 Öka tillgänglighet på återvinningscentraler med nytt inpasseringssystem
och söndagsöppet.
 Överta insamlingsansvaret för returpapper från producenterna.
 Informationssatsning för att nå 25/25 målet, det vill säga aminska mat
och restavfall med 25% till 2025 jämfört med 2015.
 Förbättrad kundkommunikation genom exempelvis avisering till
slamkunder inför och efter tömning
 Ny förbättrad applikation i telefonen ger bättre service till kunder.
Flytta avfall högre upp i avfallstrappan genom t ex brännbart fraktionen
ökat fokus genom ”töm säcken”.
Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna höjningen av avfallstaxan från 1 januari 2022 innebär för ett
genomsnittligt villahushåll en höjning med 9 % per år, motsvarande 13,70
kr/månad. Totala kostnaden för ett villahushåll blir 1980 kr per år jämfört mot
1816 kr per år 2021.
Prisexempel per år för en villa med ett 190-literskärl: (En snittvilla kastar
cirka 310 kg/år)
Nuvarande pris

Nytt pris

Fast avgift 864 kr

Fast avgift 942 kr

Pris per kilo 3,07 kr

Pris per kilo 3,35 kr

Snitt 950 kr/år

Snitt 1 036 kr/år

Totalt: 1 814 kr/år

Totalt: 1 980 kr/år (alla priser
angivna inkl. moms)
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Den föreslagna höjningen är 13,70 kr/månad i genomsnitt för ett villahushåll.
Efter den föreslagna höjningen kommer Linköpings kommun fortfarande ha en
låg taxa jämfört med övriga Östgötakommuner.
Kommunala mål
Ärendet har koppling till följande av kommunfullmäktiges mål:


Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i
centrum



Ett klimatsmart Linköping



Kostnadseffektiv verksamhet

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ärendet bedöms inte innebära någon skillnad för pojkar, flickor, kvinnor eller
män.
Samråd
Samråd har skett med kommunens juridikenhet som tillstyrker förslaget till
avfallstaxa.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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