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Justering avfallstaxa
Bakgrund
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 %. Höjningen var ett
led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott i ekonomin. År
2014 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Under
2015 är prognosen att avfallsverksamheten ska gå med ett underskott på cirka 2,2
miljoner kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas det ackumulerade överskottet för
avfallsverksamheten uppgå till cirka +0,5 miljoner.

Sammanfattning
För att få en budget i balans över tid krävs taxehöjningar. För de olika
taxekategorierna föreslås en generell höjning av taxan, såväl grundavgift,
behandlingsavgift som tilläggsavgifter, med 10 %. Ökning är i enlighet med den
plan som är framtagen för avfallsverksamheten där ekonomin beräknas vara i
balans under 2017.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2016 med 10 %. Den nya taxan börjar
gälla från 1 januari 2016.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Mjölby Kommun
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2015-11-03

KS/2015:381

Handläggare

Patrik Hjalmarsson
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Avfallstaxa 2016
Bakgrund
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
höja avfallstaxan 2016.
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 %.
Höjningen var ett led i att komma i balans med avfallsverksamhetens
underskott i ekonomin. År 2014 gick avfallsverksamheten med ett
underskott på 2,7 miljoner kronor. Under 2015 är prognosen att
avfallsverksamheten ska gå med ett underskott på cirka 2,2 miljoner
kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas det ackumulerade överskottet
för avfallsverksamheten uppgå till cirka +0,5 miljoner.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att höja Mjölby kommuns avfallstaxa 2016 med 10%. Den nya taxan
börjar gälla från 2016-01-01.
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Avfallstaxa för Mjölby kommun 2016

Bakgrund
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta höja
avfallstaxan 2016.

Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 %. Höjningen var ett
led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott i ekonomin. År
2014 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Under
2015 är prognosen att avfallsverksamheten ska gå med ett underskott på cirka 2,2
miljoner kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas det ackumulerade överskottet för
avfallsverksamheten uppgå till cirka +0,5 miljoner. Ökningen är i enlighet med den
plan som är framtagen för avfallsverksamheten där ekonomin beräknas vara i
balans under 2017.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslås
kommunfullmäktige besluta
att höja Mjölby kommuns avfallstaxa 2016 med 10%. Den nya taxan börjar gälla
från 2016-01-01.
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Kommunstyrelsen
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Service- och teknikförvaltningen
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Handläggare

Andreas Carlsson
Tfn 0142-850 23

Tekniska nämnden

Avfallstaxa för Mjölby kommun 2016
Bakgrund
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 %.
Höjningen var ett led i att komma i balans med avfallsverksamhetens
underskott i ekonomin. År 2014 gick avfallsverksamheten med ett
underskott på 2,7 miljoner kronor. Under 2015 är prognosen att
avfallsverksamheten ska gå med ett underskott på cirka 2,2 miljoner
kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas tilläggsbudgeten ha minskat till
cirka 0,5 miljoner.
Förslag
För att få en budget i balans över tid krävs taxehöjningar. För de olika
taxekategorierna föreslås en generell höjning av taxan, såväl
grundavgift, behandlingsavgift som tilläggsavgifter, med 10 %.
Ökning är i enlighet med den plan som är framtagen för
avfallsverksamheten där ekonomin beräknas vara i balans under 2017.
Service- och teknikförvaltningen föreslår
Tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2016 med 10 %. Den nya
taxan börjar gälla från 1 januari 2016.

Service- och teknikförvaltningen

AnnKristin Rådberg
Teknisk chef
Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Leif Andersson
VA- och Avfallschef
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

