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Utredning om avfallsverksamheten
Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 initierades en utredning kopplat till kretspoppsavdelningen för att se över
nuvarande avfallsverksamhet, utifrån organisation och ekonomi.
Denna utredning ska enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2019-142-16 § 235 tas upp i
nämnden för politisk beredning och beslut.

Förvaltningens yttrande
Genomlysningen av den externa utredningen visar på att det finns effektiviserings
möjligheter i verksamheten både vad gäller bemanning och antal fordon. En jämförelse har
gjorts med tre olika alternativ till bemanning och fordonspark och i jämförelse med externa
leverantörer. Det visar på en hög kostnad i förhållande till service. Det är framförallt
insamlingsenheten som har för låg effektivitet i förhållande till sina kostnader.
Nuvarande organisation både finansieras via taxe-avgifter och försäljning av deponi med ca
4 Mkr årligen. Förvaltningen ser inte längre att det är ett bra alternativ att finansiera
verksamheten med försäljning av deponi.
I syfte att minimera taxeökningen för Alingsåsarna har en extern genomlysning av
avfallsverksamheten gjorts under våren 2020.
Förvaltningen gör på grund av ovanstående bedömningen att en ekonomi i balans förutsätter
ett av två följande alternativ:
Alt. 1: Eftersom den externa undersökningen visar på att det är möjligt att ha en fortsatt hög
servicenivå till en betydligt lägre kostnad så beslutar nämnden att Renhållningstaxan höjs
med 2,5 % samtidigt som avfallsverksamheten åläggs att minska sina kostnader med 4 Mkr
under 2021 för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.
För normalvillan blir det en höjning på 75 kr per år vilket innebär en taxa på 3 066 kr per år.
Alt. 2: Eftersom avfallsverksamheten fullt ut skall finansieras via taxan och nämnden ej ser
någon möjlighet till kostnadsbesparingar inom avfallsverksamheten så beslutar nämnden om
en taxeökning på 12 % för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.
För normalvillan blir det en höjning på 359 kr per år vilket innebär en taxa på 3 350 kr per år.

Ekonomisk bedömning
Effektivisering av avfallsverksamheten genom att minska kostander med 4 Mkr under 2021
för att täcka inkomstbortfall från deponimassorna.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att effektivisera avfallsverksamheten enligt alternativ 1.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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