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Taxa för avfallsverksamheten 2021
STK-2020-1383
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2021.
Förslaget innefattar en genomsnittlig höjning av taxan med 8,2 procent som täcker budgeterat
underskott 2021 om 19,7 mnkr. Beräknat ackumulerat underskott vid utgången av 2020 (7,1
mnkr) får hanteras längre fram. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Avfallstaxa 2021 för Malmö
stad att gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag









Taxa för avfallsverksamheten 2020
Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2021
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Protokoll Ägarnämnd Malmö 201002
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 201002
Tekniska nämndens beslut 201020 § 348
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Taxa för avfallsverksamheten 2021

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-02
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Kommunfullmäktige 2020-11-25
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

VA SYD/Ägarnämnd Malmö har godkänt förslag till taxa för hushållsavfall för Malmö 2021 och
överlämnat ärendet för vidare beredning i tekniska nämndens avfallsdelegation.

SIGNERAD

Avfallsdelegationen har i sin tur godkänt och överlämnat ärendet till tekniska nämnden.
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Tekniska nämnden har nu föreslagit kommunfullmäktige i Malmö att anta taxeförslaget att gälla
från den 1 januari 2021.
En framtagen budget för avfallverksamheten 2021 pekar mot ett underskott om 19,7 mkr.
Underskottet föreslås hanteras genom en genomsnittlig höjning av avfallstaxan med 8,2 procent,
vilket täcker det budgeterade underskottet 2021. Höjningen balanserar det budgeterade underskottet.
Vid utgången av 2020 beräknas ett ackumulerat underskott om 7,1 mkr, som får hanteras senare.
Ytterligare detaljer, exempel och förklaringar framgår av tekniska nämndens handlingar, till vilka
även den föreslagna taxan jämte 2020 års taxa i sin helhet bifogats.
Enligt underlag i ärendet kommer taxan att vara bland de lägsta i landet även efter föreslagna
förändringar.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
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