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Ändring av Ale kommuns renhållningstaxa
Under hösten kommer utredning genomföras för att få fram underlag till beslut i
samhällsbyggnadsnämnden för val av insamlingssystem för hushållsavfall i Ale kommun för
att nå de mål som är antagna i A2020 och komma vidare i arbetet med att ta fram
kommunspecifik bilaga till A2020. Införande av system för att nå målen kommer generera
merkostnad där del ska finansieras via renhållningstaxan.
Kärl vilka rymmer 770-800 liter orsakar belastningsskador för renhållningsarbetarna och dessa
vill verksamhet renhållning fasa ut och ersätta med 660 liters kärl för att förbättra
arbetsmiljön.
Tillägg till 2015 års taxa för att öka kundnöjdhet och miljömål:
- Avgift för underjordsbehållare vilket införs under 2015
- Avgift för hämtning av matavfall för villor i samfällighet
Renhållningsverksamheten har idag ett ackumulerat budgetöverskott. Målet med den
föreslagna taxehöjningen av 770-800 liters kärl är att dessa kärl ska fasas ut och således inte
generera ytterligare överskott under 2016.
Verksamhet renhållning föreslår att höja avgiften för kärl 770-800 liter med 10 %, göra
föreslagna tillägg för underjordsbehållare och matavfall samt att övriga avgifter ligger kvar
enligt taxa för 2015.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-27 § 96
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2015-08-07
Renhållningstaxa 2016

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
Renhållningstaxa 2016 med tillägg och avgiftshöjningar enligt ovan.
2. Den nya taxan ska gälla från 2016-01-01.
3. Detta beslut gäller även om det överklagas.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Renhållningstaxa 2016 med
tillägg och avgiftshöjningar enligt ovan.
2. Den nya taxan ska gälla från 2016-01-01.
3. Detta beslut gäller även om det överklagas.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar renhållningstaxa.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2016-01-01 och
tills vidare.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels samhällsbyggnadsnämndens
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar renhållningstaxa.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med
2016-01-01 och tills vidare.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

