Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-27

§ 167: Avfallstaxa 2020
Delges:
Övergripande planering
Gästrike Återvinnare
Dnr 19KS325

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de förslag till avfallstaxa upptagna i "Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019
års taxa som grund" (19KS325-3).
att taxan gäller från 2020-01-01.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare har lämnat ett förslag till avfallstaxa för
2020 för beslut i respektive kommuns fullmäktige.
De förändringar som gör i avfallstaxan för år 2020 kan sammanfattas följande:

Höjer de rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka – det ska
löna sig att öka sorteringen och minska avfallet både ekonomiskt och miljömässigt
En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
Avgifterna för restavfall ökar kraftigt medan avgifterna för matavfall sänks rejält.
De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har mycket
utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
Abonnemang med hemkompost jämställs med abonnemang som sorterar ut sitt
matavfall i ett brunt kärl och det finns inte längre något ekonomiskt incitament att
ha hemkompost. Våra mål styr mot att ta tillvara på energin och näringsämnena i
matavfallet och tillverka fordonsgas och biogödsel.
I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 5-13
kr/månaden/hushåll
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Verksamhetsmässigt utmanas förbundet av att kostnaderna för behandling, främst
förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som tex. avfallsindex och ökade
drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet visar ett kraftigt
underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för 2020 visar på fortsatt
ökade underskott. Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad
intäkt på ca 17 miljoner kronor och ska därmed täcka förbundets kostnader.
Inlägg i ärendet
Mattias Eriksson Falk (SD), Martina Kyngäs (KD), Margareta Larsson (M), Niclas
Bornegrim (M), Mona Kolarby (S), Daniel Olsson (S), Pekka Seitola (M), William
Elofsson (M), Helene Åkerlind (L), Owe Hellberg (V), Gin Akgül Hajo (V), Therese
Metz (MP)
Yrkanden
Helene Åkerlind (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta de förslag till avfallstaxa upptagna i "Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019
års taxa som grund" (19KS325-3).
att taxan gäller från 2020-01-01.
Gin Akgül Hajo (V) yrkar att meningen ”Villa med endast ett kärl för restavfall på
140 liter, där matavfallet slängs i samma, med tömning varannan vecka” stryks.
Helene Åkerlind (L) yrkar att meningen "Villa med endast ett kärl för restavfall på
140 liter, där matavfallet slängs i samma, med tömning varannan vecka” ska stå
kvar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att anta de förslag till avfallstaxa upptagna i
"Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019 års taxa som grund" (19KS325-3).
samt att taxan gäller från 2020-01-01. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla de tidigare föreslagna att-satserna.
Därefter ställer ordföranden Gin Akgül Hajos (V) tilläggs att-sats mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget om att meningen ”Villa med endast ett
kärl för restavfall på 140 liter, där matavfallet slängs i samma, med tömning
varannan vecka” stryks.
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Reservation
Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019 års taxa som grund, dnr 19KS325-3
 Beslutsförslag gällande avfallstaxa 2020 - Gästrike återvinnare, dnr 19KS325-2
 Gästrike återvinnare - Frågor och svar om avfallstaxan 2020, dnr 19KS325-4
 Tjänsteskrivelse 2019-08-09 - Avfallstaxa 2020, dnr 19KS325-5
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