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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa 2020
Förslag till 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.

Ärendet i korthet

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

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.
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Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad intäkt
på ca 17 miljoner kronor och ska därmed täcka förbundets kostnader.

Beslutsunderlag
Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019 års taxa som grund 19ks325-3
Beslutsförslag gällande avfallstaxa 2020 - Gästrike återvinnare 19ks325- 2
Gästrike återvinnare - Frågor och svar om avfallstaxan 2020 19ks325- 4

Beslutet ska skickas till

Övergripande planering
Gästrike Återvinnare

Anders Selander
Kommunsekreterare
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