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Tekniska nämnden

Justering av servicenivå gällande avfallshantering
Ärende
Avfallsverksamheten är en av kommunens taxefinansierade verksamheter.
Det innebär att alla verksamhetens intäkter kommer från de avgifter
abonnenterna betalar för de tjänster som tillhandahålls enligt taxa.
Avfallsverksamheten hämtar, i och med det kommunala insamlingsansvaret,
hushållsavfall och abonnenterna är skyldiga att lämna avfallet till
kommunen. Mot denna bakgrund är det viktigt att avfallsverksamheten har
en bra balans mellan tjänsteutbud och kostnadsmassa.
Den mobila återvinningscentralen är en mycket populär tjänst hos
kommuninvånarna i Danderyds kommun. Det är en närapå komplett
återvinningscentral som är tillgänglig ett par timmar per plats på utvalda
platser runt om i kommunen enligt fastställt schema. Det insamlade avfallet
transporteras sedan till SÖRABs anläggningar för vidare omhändertagande.
Tekniska kontoret avser att göra justeringar i platserna. Danderyds
gymnasium försvinner och en plats längs Långängsstrand tillkommer.
SÖRAB har aviserat en kraftig avgiftshöjning till 2020 på den mobila
återvinningscentralen samtidigt som tekniska kontoret lagt en snäv budget
för tjänsten och därför önskar tekniska kontoret ett beslut på omfattningen
av denna tjänst. Tekniska kontoret presenterar två förslag; ett med
bibehållen nivå på 63 besök per år, till en kostnad av 650 tkr exklusive
snöröjning och avspärrning, och ett med 45 besök per år till en kostnad av
400 tkr. I båda förslagen har Danderyds gymnasium tagits bort och
Långängsstrand lagts till. I det senare förslaget har dessutom Brageskolan
tagits bort som hämtplats.
Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att reducera antalet platser den
mobila återvinningscentralen besöker från 63 till 45 stycken i
Danderyds kommun
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2. Tekniska nämnden beslutar att jämn spridning i kommunen,
närhet till boende och besöksantal skall avgöra tekniska
kontorets val av platser för den mobila återvinningscentralen.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att besluta om
besöksschemat under år 2020 för den mobila
återvinningscentralen.
Bakgrund
Under flera år har servicenivån till kommuninvånarna ökat. Verksamheten
har utvecklat hämttjänster och system för att förenkla och förbättra
kundservice och hantering. Ett exempel på detta är den mobila
återvinningscentralen.
Under lång tid har avfallsverksamheten varit underfinansierad och
underskottet har hanterats i avfallsfonden. Den största delen av
avfallsverksamhetens ekonomi är på kort sikt svår att påverka.
Verksamheten präglas av ingångna avtal och en till stor del given volym
avfall som hanteras.

Tekniska kontorets yttrande
SÖRAB driver återvinningscentralerna, såväl de permanenta som den
mobila, i SÖRAB-kommunerna. För de fasta återvinningscentralerna betalar
Danderyds kommun en fast årsavgift på 132 kr per invånare och år. Det ger
en årlig totalkostnad på cirka 3 580 000 kr. I denna summa ingår ett antal
besök med mobila återvinningscentralen på vardagar. Sedan tidigare
utnyttjar Danderyd maxantal vardagsbesök som ingår i grundavgiften,
kommunen betalar då endast för extrabemanning.
För varje extra besök betalar Danderyds kommun en fastlagd extra kostnad.
År 2019 kostar ett helgbesök i snitt 14 580 kr per tillfälle och ett
vardagsbesök cirka 900 kr per tillfälle. Dessutom kan kostnader för
avspärrning, extra snöröjning och liknande tillkomma.
SÖRAB har nu aviserat om en prisökning på den mobila
återvinningscentralen inför 2020 som innebär en total kostnadsökning på
drygt 13,5 %.
Utöver kostnadsökningen från SÖRAB har avfallsverksamhetenen kraftigt
reducerat budgetutrymmet för mobila återvinningscentralen i den föreslagna
budgeten. Den budgeterade kostnaden inför år 2020 är 400 tkr vilket kan
jämföras med att det i 2019 års budget budgeterades för cirka 600 tkr där det
faktiska utfallet kommer att vara cirka 635 tkr.
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Ovanstående föranleder tekniska kontoret att redovisa två alternativ
gällande ambitionsnivån för den mobila återvinningscentralen som tekniska
nämnden har att ta ställning till.
Alternativ 1
Alternativ 1 innebär bibehållen ambitionsnivå på 63 besök årligen.
Budgetöverskridandet blir då cirka 300 tkr.
Alternativ 2
Alternativ 2 är att reducera antalet besöksplatser till en total om 45 besök
årligen. Detta alternativ skulle medföra att kostnaden blir cirka 380 tkr, 20
tkr under fastlagd budget, vilket ger utrymme för eventuella
tilläggskostnader så som avspärrning och extra snöröjning.
Den mobila återvinningscentralen är en attraktiv och uppskattad tjänst som
gör det enkelt för medborgarna i Danderyds kommun att lämna sitt avfall till
återvinning och återanvändning. Av SÖRAB-kommunerna är Danderyds
kommun den kommun som använder den mobila återvinningscentralen mest
och en av få kommuner som ej heller har en fast återvinningscentral inom
kommungränsen. Tjänsten möjliggör lämning till återvinningscentral för de
kommuninvånare som saknar tillgång till bil. Tekniska kontoret ser att en
reducering till 45 besök under 2020 ger en tillfredställande servicenivå till
kommunens medborgare samtidigt som tjänstens budget kan hållas.
Om alternativ två väljs föreslår tekniska kontoret följande åtgärder. En
reducering av antalet tillfällen som den mobila återvinningscentralen
kommer till kommunen. Vardagsbesöken kvarstår enligt plan om 26 besök
medan besök som utförs på helger föreslås minska från 37 besök till 19
besök. Detta medför en reducering om totalt 40 % helgbesök vilket ger
besparingar om minst 250 tkr jämfört med om de 63 planerade platsbesöken
behålls.
I förslaget om reducering av platser föreslås att Brageskolan utgår till följd
av lågt antal besökare samt närheten till andra stopp för den mobila
återvinningscentralen. En detaljerad redogörelse på neddragningarna
återfinns i bilaga.
En reducering av antalet besök av den mobila återvinningscentralen från 63
till 45 besök kan tänkas medföra en försämring i Statistiska Centralbyråns
undersökning ”Nöjd medborgarindex”. Tekniska kontoret bedömer att den
budgetöverskridande aviserade prisökningen inför år 2020 motiverar en
reducering av antalet besök i kommunen. Även om det för nästkommande
år kan påverka ”Nöjd medborgarindex”.
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Principer för val av plats
För att en plats ska bli aktuell för mobila återvinningscentralen måste det
finnas tillräckligt med plats. Vidare får den inte ge trafikstörningar eller på
annat sätt kraftigt påverka befintlig verksamhet. Vid justering av platser
tittar tekniska kontoret på besöksantal, spridning av tjänsten jämnt i
kommunen, närhet till andra platser och närhet till boende. Detta föreslår
tekniska kontoret också framgent skall prägla valet av platser.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

David Johannesson
VA-Avfallschef

Handlingar i ärendet
Bilaga. Detaljerad uppställning antal hämtningar och platser för de två
alternativen
Expedieras
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