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Delegering av beslut om mottagningsavgifter för Tuddarps
avfallsanläggning.
Sammanfattning
Önskemålet är att Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd får fortsatt delegation att
besluta om förändringar av mottagningsavgifterna på Tuddarps avfallsanläggning. Detta
eftersom avfallsenhetens omkostnader kan förändras snabbt vilket gör att avgifterna behöver
kunna förändras med kort varsel. Vid tillfällen de senaste åren har exempelvis
ordförandebeslut kunnat tas för förändringar inom ramen för delegationen. Om
avgiftsförändringar skall beslutas av kommunstyrelsen riskerar detta att göra att kommunen
antingen går miste om intäkter alternativt tar ut för hög taxa under perioder eftersom besluten
då tar betydligt längre tid i anspråk än med tidigare delegation.

Förslag till beslut
Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnds förslag till kommunfullmäktige i Motala och i
Vadstenas beslut:
1 Vatten- och avfallsnämnden ges delegation att kunna besluta om förändringar av
mottagningsavgifter för Tuddarps avfallsanläggnings nuvarande och eventuella framtida
avfallsfraktioner. Detta ska regleras i delegationsordningen.

Bakgrund
Sedan 2003 finns sedan tidigare ett kommunfullmäktigebeslut (03/KS 0100) att Motala och
Vadstenas vatten- och avfallsnämnd (då kallad renhållningsnämnden) kan hantera ”de
ändringar och taxor inom ansvarsområdet för vilka kommunfullmäktige avgivit ramar och
riktlinjer eller vilka annars är av liten ekonomisk och principiell betydelse för kommunen”.
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Avfallsenheten har sedan länge använt denna lydelse för att hantera avgiftsförändringar för
verksamhetsavfall till Tuddarps avfallsanläggning i vatten- och avfallsnämnden. Enheten
förordar denna typ av hantering eftersom det då finns möjlighet att tackla de snabba leveransoch omkostnadsförändringar som verksamheten kan uppleva. Att avgiftsbeslut skall tas av
kommunstyrelsen kan riskera att exempelvis en omkostnadsförändring på brännbart avfall, trä
eller en justerad avfalls- eller förbränningsskatt kan påverka med förändrade kostnader och
intäkter och därmed påverka resultat och budget för enheten. Detta eftersom att beslut tar flera
månader och man då under tiden har den föråldrade taxan kvar under en längre period än
nödvändigt. Omkostnadsförändringarna kan vara både positiva och negativa vilket både kan
leda till ökade kostnader men även högre intäkter. På samma sätt som ett underskott inte är
lämpligt i verksamheten så är det heller inte lämpligt att ha för höga avgifter om
omkostnaderna minskar då detta i slutändan leder till överskott och påbyggnad av
avfallsfonden.
Vid tidigare tillfällen de senaste åren har ordförandebeslut i Vatten- och avfallsnämnden
kunnat genomföras vid förändrade omkostnader vilket varit till stor hjälp för att hålla
mottagningsavgifterna aktuella.
Det ses som nödvändigt att vatten- och avfallsnämnden därför får mandat i delegation från
kommunstyrelsen att kunna besluta om förändringar av mottagningsavgifter för Tuddarps
avfallsanläggnings nuvarande och eventuella framtida avfallsfraktioner.
I takt med att verksamheten utvecklas kommer fler artiklar att tillkomma då utsortering
förväntas ske av mer och mer material framöver. Det är därför av högsta vikt att även framtida
nya avfallsfraktioners mottagningsavgifter kan beslutas inom ovanstående delegationsförslag.
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