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§ 163  Dnr 2019/202  

Svar på motion (V) om ny modell för sophämtningstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 

Erik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall 
till motionen. 

Ärendebeskrivning 

Motionen efterfrågar ny modell för sophämtningstaxa ska tas fram inför 2021 års 
taxor.  

Nuvarande modell för avfallstaxa 

Abonnenter kan byta storlek på kärl. Normalstorlek på sopkärl är 190 l. Byte kan 
göras till kärlstorlek 80 l eller 240 l. För byte till 80 l kärl och 240 l kärl tas avgift ut 
med 375 kr inklusive utkörning. För byte på kommunförrådet är avgiften 125 kr. 
För abonnenter som komposterar matavfall är det ingen avgift för byte till 120 l 
kärl.  

Avgifter 2020  
Året runt bostad  

Storlek Avgift  

240 l 2 960  

190 l 2 460  

80 l 1 925  

Godkänd kompostering 120‐140 l 1 835 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 102/2020 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Motion, inkommen 2019‐12‐09 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Erik Andersson (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad diskussion att det utöver 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut finns ett förslag från Erik Andersson 
(V) om bifall till motionen. 

Ordförande ställer därför de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Beslutet skickas till 
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SamhälIsbyggnadsnämnden

j 102 Dnr  2020-00037

Motion  (V)  om  ny  modell  för  sophämtningstaxa

SamhäIlsbyggnadsnämndens  beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  motionen

anses  vara besvarad.

Sammanfattning

Motionen  efterfrågar  ny modell  för  sophämtningstaxa  ska tas fram  inför  2021  års

taxor.

Nuvarande  modell  för  avfallstaxa.

Abonnenter  kan byta  storlek  på kärl.  Normalstorlek  på sopkärl  är 190  l. Byte  kan

göras  till  kärlstorlek  801 eller  240 l. För byte  till  801 kärl och 2401 kärl  tas avgift  ut

med  375 kr inklusive  utkörning.  För byte  på kommunförrådet  är avgiften  125  kr.

För abonnenter  som komposterar  matavfall  är det  ingen  avgift  för  byte  till  1201

kärl.

Avgifter  2020

Året  runt  bostad

Storlek  Avgift

2401  2 960

1901  2 460

801  1925

Godkänd  kompostering

120-1401  1835

Beslutsunderlag

Motion

KS j  14,  2020-01-07

Förslag  till  beslut  vid  sammanträdet

Kicki Stridh  (V): Återremiss  av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande  finner  efter  avslutad  redovisning  och diskussion  att  det  förutom

förvaltningens  förslag  till  beslut  finns  ett  förslag  om återremiss.

Ordförande  frågar  var  för  sig om ärendet  ska avgöras  idag  och att  motionen

därmed  ska anses  besvarad  eller  om ärendet  ska återremitteras.

Ordförande  finner  att  ärendet  ska avgöras  idag  och att  motionen  ska anses

besvarad.

Omröstning  begärs

lusterandes  signatur
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SamhäIIsbyggnadsnämnden

Ordförande  förklarar  följande  omröstningsordning;  JA för  den som röstar  för  det

ursprungliga  förslaget/förvaItningens  förslag  att  motionen  är besvarad  och NEJ för

den som röstar  för  återremiss.

Omröstningsresultat

Namn Ja Nej Avstår

Mikael  Österling  (L) x

Hans  Måhagen  (S) x

Torbjörn  Mellgren  (S) x

Johan  Henriksson  (L) x

Ulrik  Saanum  (LPO) x

Gösta  Gustavsson  (M) x

Thomas  Fransson  (M) x

Kicki  Stridh  (V) x

Mats  Åsenfalk  (SD) x

Totalt  7 ja  och  2 Nej  röster

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Teknik  och  drift

Akten

Justerandes  signatur



 

Motion ny modell för sophämtningstaxa (V) 
 

Taxor för sophämtning kan sättas för att skapa ekonomiska incitament för abonnenterna att slänga 

mindre sopor i hushållsavfallet. Dagens taxor för sophämtning i Kinda kommun gör inte detta. I 

dagsläget betalar en abonnent med ett stort avfallskärl mindre per kastad mängd sopor än en med 

ett litet. Det finns också en avgift att byta från ett 190l kärl till ett 80l. Medan det omvända att byta 

från ett litet till ett stort är gratis.  

Om taxorna arbetas om och förhållandet ändras så det blir ekonomiskt lönsamt att ha ett mindre 

sopkärl bör det leda till att fler väljer detta och mindre mängd sopor slängs i hushållsavfallet. 

 

Vänsterpartiet föreslår 

- att samhällsbyggnadsnämnden i arbetet med 2021 års taxor arbetar fram en modell för 

sophanteringstaxorna som skapar ekonomiska incitament att ha mindre sopkärl och slänga 

mindre sopor i hushållsavfallet. 

 

Erik Andersson 

Vänsterpartiet 

 




