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Dnr 11.681‐041

Renhållningstaxa fr o m 2012‐01‐01
Bilagor:
Renhållningstaxa småhus
Renhållningstaxa flerfamiljshus och verksamheter
Renhållningstaxa fritidshus
Renhållningstaxa övriga tjänster
Särskilt yttrande (C), (KD) och (M)

Ärendebeskrivning
Luleå kommuns renhållningstaxor ska finansiera allt rörande insamling och
omhändertagande av hushållsavfall.
Luleå kommuns Renhållningstaxa består av två olika delar;



En grundavgift som ska finansiera fasta kostnader, såsom t ex drift av
återvinningscentralerna, information och administration.
En hämtnings‐ och behandlingsavgift som ska täcka kostnaderna för
insamling och omhändertagande av det avfall som samlas in i kärl eller
dylikt.

Förändringar jämfört med 2011 års taxor
Taxeförslag att gälla from 2012‐01‐01, se bilagor 1 tom 4. Ändringar har skett i
bilaga 2 och 4 och är markerade med kursiv text.
Grovavfall i container höjs eftersom avgiften till sorteringsytan på Sunderby
avfallsanläggning höjs.
Verksamheter där behållningen går till välgörande ändamål sk 90‐konton kan
i fortsättningen lämna hushållsliknande avfall utan kostnad. Däremot kan inte
farligt avfall från dessa verksamheter tas emot.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐12‐05

259

603

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐11‐14

222

479

deckf13b
Tekniska nämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

anta taxor att gälla from 2012‐01‐01 enligt bilaga 1 tom 4.

Vid tekniska nämndens sammanträde lämnar Nils‐Olov Lindfors (C) ett
särskilt yttrande tillsammans med ledamöter från Kristdemokraterna och
Moderaterna, enligt bilaga.

Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐
i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____

Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Särskilt yttrande bifogas
Thomas Olofsson (FP) meddelar att han stödjer yttrandet.
_____
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