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Justering av taxa vid Sunderby avfallsanläggning from 2007-01-01
Bilaga:
Förslag till taxa
Sunderby avfallsanläggning tar emot både verksamhetsavfall och
hushållsavfall. Gällande taxorna för Sunderby avfallsanläggning föreslås en
höjning av trä till förbränning från 600 kr/ton till 750 kr/ton, restavfall från
hushåll från 950 kr/ton till 1200 kr/ton samt kostnad för latrinbehållare och
omhändertagande av denna höjs från 100 kr/st till 200 kr/st. En ny taxa för
maskinell sortering införs.
Kostnadsökningar pga indexuppräkningar har skett enligt gällande avtal från
entreprenörer. Nya avtal vilket i förlängningen innebär kostnadsökningar för
vissa avfallsslag (trä). Även nya taxor måste införas för att bemöta kundernas
krav. Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till taxa för Sunderby
avfallsanläggning enligt bilaga 1.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

anta taxeförslaget för Sunderby avfallsanläggning from 2007-01-01 enligt
bilaga.

-

medge tekniska nämnden rätt att årligen justera renhållningstaxan baserat
på årsvis ändring av anläggningsmaskinindex.
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EKONOMIKONTORETS YTTRANDE
Kommunfullmäktige behandlade juni 2006 förslag till taxejustering för
Sunderby avfallsanläggning att gälla from 2006-07-01. Taxehöjningen
motiverades av att en ny avfallsskatt på brännbart hushållsavfall infördes
from 2006-07-01 vilken på årsbasis beräknades innebära ökade kostnader för
avfallsverksamheten på
ca 7 mkr.
Tekniska nämnden presenterar nu ett förslag till ytterligare taxejustering för
Sunderby avfallsanläggning att gälla from 2007-01-01. Förutom den årliga
indexjusteringen innebär förslaget en höjning av taxan för vissa avfallsslag
(trä till förbränning, restavfall från hushåll och hantering av latrinbehållare)
samt att en ny taxa för maskinell sortering av avfall införs.
Intäkterna av avfallstaxan beräknas för 2006 uppgå till ca 39 Mkr och tekniska
förvaltningen uppskattar kostnadstäckningsgraden under 2006 till 100 %.
Föreslagen indexuppräkning, efter en beräknad indexhöjning på 2 %, innebär
ökade taxeintäkter på ca 0,8 Mkr. Tekniska nämnden motiverar den nu
föreslagna taxehöjningen för vissa avfallsslag som nödvändig för att uppnå
full kostnadstäckning för avfallsverksamheten även under 2007.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____
Börje Lööw yrkar avslag på förslaget att ge tekniska nämnden rätt att justera
taxan enligt anläggningsmaskinindex.
Margaretha Lindbäck och Annika Eriksson yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Börje Lööw reserverar sig mot beslutet.
_____
Annika Sundström, Ylva Strutz, Jonas Brännberg, Carola Lidén, Dan
Ankarholm och Conny Sundström yrkar avslag på förslaget att ge tekniska
nämnden rätt att justera taxan enligt anläggningsmaskinindex.
Margaretha Lindbäck, Mattias Karlsson och Roger Malmberg yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
-

anta taxeförslaget för Sunderby avfallsanläggning from 2007-01-01 enligt
bilaga.

-

medge tekniska nämnden rätt att årligen justera renhållningstaxan
baserat på årsvis ändring av anläggningsmaskinindex.

Vänsterpartiets, rättvisepartiet socialisternas, sjukvårdspartiets, folkpartiets
och centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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