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Beslutande organ

Avfallsnämnden

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, kl. 10.30 – 11:00

Beslutande

Övriga deltagande

Evert Eklind
Keijo Wedin
Björn Nilsson
Gunnar Bohlin

Annika Kjellkvist
Christer Eriksson

(MAP)
(S)
(S)
(M)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot

(MP)

avfallschef
ersättare ledamot

Utses att justera

Björn Nilsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen senast 5 maj

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

Annika Kjellkvist
Ordförande

21

.........................................................................................................................................

Evert Eklind
Justerande

.........................................................................................................................................

Björn Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avfallsnämnden
An § 21

AN 2014/00177

Bildande av kommunalförbund för kommunens avfallsverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Avfallsnämnden föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att ta fram ett fullständigt
underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen tillsammans med
kommunerna Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad samt vara öppna för ytterligare fler intresserade kommuner.

Bakgrund
Tjänstemän från de fyra kommunerna Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad fick
vid en politikerträff den sjätte november 2013 i uppdrag att utreda möjligheter för ett utvidgat samarbete kommunerna emellan. Efter att länsstyrelsen beviljat ett projektbidrag
gjordes en upphandling och Miljö- och Avfallsbyrån fick uppdraget. Rapporten är klar
och presenterades för politikergruppen med representanter från kommunerna vid en träff
i Götene den 23/4. Utredningen belyser positiva aspekter samt eventuella svårigheter
som finns med att inleda ett samarbete. Utredningen visar entydigt att kommunerna har
de bästa förutsättningarna och mest att vinna på ett samarbete som innefattar hela avfallshanteringen i form av ett kommunalförbund.
Att kommunerna från början sökt samverkan har sin grund i viljan att samarbeta kring
matavfallsutsortering och att avfallshanteringen över tid har kommit att bli mer komplex
och en allt större del av samhällsplaneringen. För att klara utveckling, miljömål och service samt en omfattande lagstiftning ser tjänstemännen i kommunerna stora fördelar med
att samverka och samla sina resurser.

Underlag för beslut
Utredning Samverkansformer av Miljö- och Avfallsbyrån.

______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Gullspång
Teknisk chef Åke Lindström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-
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Annika Kjellkvist
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