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Beslutande 
Julia Färjhage (C) 
Mona Burås Dieng (S) 
Zara Blidevik (M) 
Marie-Louise Nielsen (KD) 
Michelle Winkel (L) 
Jörgen Andersson (S) ersätter Stephan Gyllenhammar (MP) 
Kristian Hermansson (S) ersätter Kjell Johansson (S) 
Peter Spjuth (V) 
Frej Dristig (SD) 
Johan Sösaeter Johansson (SD) 
Andreas Freiholtz (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Kjell Johansson (S) ej tjänstgörande, anlände efter att ersättare tagits in 
Lars Ivarsbo (C) 
Anne-Lie Palm (S) 
Jari Kalliomäki (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Olegård, administrativ chef 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
 
 
 
 
  

2



 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-08-23 
 

 
 

Innehåll 
 

§ 133 Godkännande av dagordningen 
 

 

 

§ 134 Anmälan av jäv 
 

 

 

§ 135 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, mål nr 7851-22, avd 5 (Avfallstaxa 
2023) 

2022/236 

 

 
 

 
 

3



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-08-23 

 
§ 133 

Godkännande av dagordning 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 134 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 135 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
mål nr 7851-22, avd 5 (Avfallstaxa 2023) 
Dnr KS 2022/236 
 
Sammanfattning 
Den av kommunfullmäktige beslutade Avfallstaxa, 2022-06-20, 68§ har överklagats till 
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har anmodat Lilla Edets kommun att senast  
2022-08-26 svara i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Klaganden yrkar 
att förvaltningsrätten ska upphäva kommunfullmäktiges beslut om avfallstaxa och 
menar att beslutet strider mot kommunallagens självkostnadsprincip 2 kap 6§.   
 
I bifogad bilaga ” Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, daterad 
2022-07-27” framgår förvaltningens förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att förvaltningen anser att beslutet är fattat på rimliga och lagliga 
grunder och att det saknas skäl för att beslutet om Avfallstaxan 2023 utgör ett olagligt 
beslut enligt 13 kap. 8 § KL samt att beslutet av något skäl skulle upphävas. 

Planeringen av avfallsekonomin görs i enlighet med självkostnadsprincipen och något 
ackumulerat överskott under flera år ska därför inte uppstå. 

Inför år 2020 fanns ett underskott i eget kapital på -0,16 mkr. Från denna negativt 
ingående balans uppstod under 2020 till 2021 ett oförutsett överskott för 
avfallskollektivet som innebar 1,9 mkr i egna kapital. Överskottet uppstod till stor del 
för att ett planerat projekt att införa matavfallsinsamling av oförutsedda skäl inte 
kunde fullföljas.  
Prognosen för ingående eget kapital år 2023 är 1,4 mkr och med förslagna 
taxehöjningar 2023 är bedömningen att det egna kapitalet är använt inom 
avfallsverksamheten under året. Inför år 2024 finns därför inget överskott i eget 
kapital. Planeringen följer därmed självkostnadsprincipen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-28 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, daterad 2022-07-27 
Underrättelse från förvaltningsrätten, daterad 2022-07-14 
Föreläggande att lämna yttrande, daterad 2022-07-13 
Föreläggande Mål nr 7851-22 överklagande av KF beslut 2022-06-20, §68 
Beslut KF 2022-06-20 
Avfallstaxa 2023 
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Yrkande 
Frej Dristig (SD): 
Kommunfullmäktige yttrar sig med att kommunfullmäktige avser upphäva 
kommunfullmäktiges beslut § 68, Avfallstaxa i Lilla Edets kommun.   
 
Tilläggsyrkanden:  
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut § 68, Avfallstaxa i Lilla Edets kommun.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att komplettera ärendet 
med information om att den tid som utlystes på kommunens webbplats var kl: 18.00, 
medans sammanträdet började redan kl: 17.00. 
 
Julia Färjhage (C): 
Kommunfullmäktige beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten enligt ”Yttrande i mål 
om laglighetsprövning enligt kommunallagen, daterad 2022-07-27” samt lämnar 
följande tilläggsyrkande: 
 
I överklagan är det ackumulerade överskottet för avfallsverksamheten under 2020 och 
2021 angett att vara drygt 17%. Hur den procentsatsen är framräknade framgår inte. 
  
Förvaltningens beräkning på det procentuella överskottet på det angivna överskottet om 
1,9 mkr vid 2021 år slut är 4,4 %. Detta avser då förhållandet mellan det ackumulerade 
överskottet och den ackumulerade taxeintäkten för år 2019-2021. Samma beräkning på 
förhållandet mellan ackumulerat överskott och taxeintäkt för perioden 2020-2021 ger 
ett procentuellt överskott på 7,0 %. 
 
Peter Spjuth (V), Zara Blidevik (M), Marie-Louise Nielsen (KD), Michelle Winkel (L), 
Mona Burås Dieng (S) och Jörgen Andersson (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Frej Dristig (SD) yrkar avslag på Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföraden ställer Julia Färjhages huvudyrkande mot Frej Dristigs yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande. 
 
Ordföranden ställer Julia Färjhages tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranden Frej Drisigs första tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Till sist ställer ordföranden Frej Dristigs andra tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten enligt ”Yttrande i mål 
om laglighetsprövning enligt kommunallagen, daterad 2022-07-27” med följande 
tillägg: 
 
I överklagan är det ackumulerade överskottet för avfallsverksamheten under 2020 och 
2021 angett att vara drygt 17%. Hur den procentsatsen är framräknade framgår inte. 
  
Förvaltningens beräkning på det procentuella överskottet på det angivna överskottet om 
1,9 mkr vid 2021 år slut är 4,4 %. Detta avser då förhållandet mellan det ackumulerade 
överskottet och den ackumulerade taxeintäkten för år 2019-2021. Samma beräkning på 
förhållandet mellan ackumulerat överskott och taxeintäkt för perioden 2020-2021 ger 
ett procentuellt överskott på 7,0 %. 
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