SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-14

Beslutande organ

Avfallsnämnden

Plats och tid

Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00

Beslutande

Björn Nilsson
Björn Fagerlund

(s)
(m)

Övriga deltagande

Annika Kjellkvist
Leif Wallroth
Sara Odh
Annica Olsson

avfalls chef
avfallstekniker
miljöinspektör
ekonom

Utses att justera

Björn Fagerlund

Justeringens plats och tid

Stadshuset Mariestads kommun 2009-04-15 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare

1

Paragrafer

Annika Kjellkvist
Ordförande

Björn Nilsson
Justerande

Björn Fagerlund

Utdragsbestyrkande

12-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
AN § 12

AN 2009/0003

Budget 2009 Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden godkänner förslag till budget 2009 för Mariestad kommun.

Bakgrund
Avfallsavdelningen har upprättat ett förslag till budget 2009 daterat 2009-04-07.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativ chef; MTG
Ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
AN § 13

AN 2009/0003

Reviderad budget 2009 Gullspångs kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden godkänner förslag till reviderad budget 2009 för Gullspångs
kommun.

Bakgrund
Avfallsavdelningen har upprättat ett reviderat förslag för budget 2009 daterat
2009-04-07. Revideringen har gjorts mot bakgrund av det förändrade inkomstläget samt att kostnader för deponin ej var budgeterade i tidigare förslag.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativ chef; Gullspångs kommun
Ekonomi; Gullspångs kommun
Administrativ chef; MTG
Ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Sida

4

Avfallsnämnden
AN § 14

AN 2009/0003

Prognos kvartal 1 Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av den ekonomiska prognosen t.o.m. 2009-03-31 för Mariestads kommun.

Bakgrund
Avfallsavdelningen har upprättat en prognos för kvartal 1, 2009.
Deponier: Deponin är stängd från 1/1-2009 och de intäkter som förväntas är endast från KKAB.
Regleras mot fond.
Sophämtning: Ökade kostnader till följd av nytt avtal med Lidköpings värmeverk och ökade
transportkostnader.
Återvinning: Kraftigt sänkta materialpriser med bibehållen driftskostnad. Regleras mot fond.
Slamtömning: Driften är på entreprenad och avfallsavdelningen har kostnader för registerhållningen.
Omlastningsstationer: Förväntad intäkt från affärsdrivande verksamhet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativ chef
Ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
AN § 15

An 2009/0003

Åtgärdsförslag Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden bordlägga ärendet till nämndmöte 2009-04-21

Bakgrund
Verksamhetens underskott redovisas i prognosen.
Underskottet för verksamhet Deponi täcks av medel ur avfallsfond.
Underskottet för affärsdrivande verksamheter, Återvinning och Omlastning täcks
av medel ur affärsdrivandefond.
Tänkbara åtgärder för att täcka det förväntade underskottet i verksamhet Sophämtning är att
•

Justera avfallstaxorna

•

Balansera underskottet mot en negativ fond

•

Begära anslag från Ks

•

Balansera underskottet mot den affärsdrivande verksamhetens fond

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Sida

Avfallsnämnden
AN § 16

AN 2009/0003

Prognos kvartal 1 Gullspångs kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska prognosen t.o.m.
2009-03-31 för Gullspångs kommun.

Bakgrund
Deponier: Kostnader för åtgärder enligt Länsstyrelsens inspektion.
Sophämtning: Förväntat överskott från verksamheten.
Återvinning: Kraftigt sänkta materialpriser.
Slamtömning: Annons och portokostnader i samband med avtal för slamtömning.
Slutförande av inventering.
Omlastningsstationer: Deponin är stängd från 1/1-2009 vilket medför ökade driftskostnader.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativ chef; Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
An § 17

An 2009/0003

Åtgärdsförslag Gullspångs kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfllsnämnden beslutar
Avfallsnämnden beslutar att begära medel från kommunstyrelsen i Gullspångs
kommun för det förväntade underskottet på Odenslunds deponi.

Bakgrund
Verksamhetens underskott redovisas i prognosen.
Tänkbara åtgärder för att täcka det förväntade underskottet för verksamhet Deponi
är att
•

Begära anslag från Ks för det underskott som uppkommer på deponin

För hushållsavfall gäller självkostnadsprincipen och det är inte tillåtet att höja avgifterna för hushållsavfall för att täcka kostnader som härrör ur gamla synder.
Dessa kostnader måste täckas av avgifter från andra avfallsslag eller med skattemedel. Då deponin är stängd finns inga intäkter kvar och kommunen saknar fonderade medel för efterbehandling och miljökontroll återstår att använda skattemedel för de kostnader som idag och i framtiden uppkommer för deponin. En nuvärdesberäkning av sluttäckningskostnaderna för Odenslund kommer att tas fram under året av avfallsavdelningen för att ligga med i det kommande budgetarbetet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativchef; Gullspångs kommun
Ekonomi; Gullspångs kommun
Administrativchef; MTG
Ekonomi;MTG

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
AN § 18

AN 2009/0003

Upprättande av avfallsfond i Gullspångs kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden beslutar att anhålla om upprättande av avfallsfond hos Gullspångs kommun.

Bakgrund
Avfallsverksamheten behöver en fond för att kunna justera uppkomna över- och
underskott i verksamheten samt för att över tid kunna finansiera åtgärder inom
verksamheten. Att balansera taxefinansierad verksamhet mot fond är ett vedertaget arbetssätt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativchef; Gullspångs kommun
Ekonomi; Gullspångs kommun
Administrativchef; MTG
Ekonomi;MTG

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
An § 19

AN 2009/0003

Latrintaxa Gullspångs kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till beslut
1. Avfallsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta om debitering för latrinhämtning i Gullspångs kommun enligt gällande latrintaxa i Mariestads kommun.
2. Avfallsnämnden framför ett önskemål om att ovanstående beslut behandlas
skyndsamt av Gullspångs kommun för att debiteringen ska kunna gälla innevarande sommarsäsong.
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.

Bakgrund
I den tidigare antagna taxan har taxan för fritidshus justerats ned med anledning
av att alla fritidsabonnemang i Gullspångs kommun tidigare debiterats för latrinhämtning. Någon ny latrintaxa har ej varit framtagen och saknas således i gällande
taxa. I dagsläget debiteras endast 40 kr/kärl att jämföra med Mariestads kommun
4 kärl/895 kr, 10 kärl 1210 kr och 16 kärl/1525 kr.
För att ha möjlighet att debitera latrinhämnintgen för 2009 föreslås att Gullspångs
kommun debiterar latrinhämtningen efter samma taxa som Mariestads kommun i
avvaktan på att latrintaxorna arbetas om och anpassas till rådande kostnadsläge
inför 2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrativchef; Gullspångs kommun
Ekonomi; Gullspångs kommun
Kundtjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
AN § 20

AN 2009/0012

Upphandling av entreprenör för tömning av enskilda slamavskiljare i Gullspångs kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden beslutar att ge avfallsavdelningen i uppdrag att gå ut med upphandling av tömning av enskilda slamavskiljare i Gullspångs kommun.

Bakgrund
Det är ett kommunalt ansvar att sköta tömning och mottagning av slam från trekammarbrunnar, slutna tankar och liknande privata avloppp. Slamtömning beställs
idag av den enskilde fastighetsägaren av valfri entreprenör och slammet tas emot
på reningsverket i Hova. Ett avtal med en entreprenör om slamtömning i Gullspångs kommun skulle ge fastighetsägaren ett avsevärt lägre pris för slamtömning.
Mariestads kommun genomförde under 2007 en upphandling av tömning av enskilda slamavskiljare och entreprenaden trädde i kraft 2008-01-01.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden
AN § 21

AN 2009/00013

Leasingavtal Servicebil Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avfallsnämnden beslutar
Avfallsnämnden beslutar att godkänna avtal för leasingbil.

Bakgrund
Avfallsavdelningen har upprättat ett avtal för leasing av servicebil med Björstigs
Lastbilar AB. Upphandling sker genom Kommentus upphandlingsavtal, avtalstiden är 5 år.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14

Avfallsnämnden

Information
1. Personalärenden
2. Underskott i vht slamtömning Mariestads Kommun 2008
3. Avfallsplan
4. Renhållningsföreskrifter
5. Pilotyta Ramböll
6. Storöns sophantering
7. Gullspångs planer för ÅVS
8. Inställt nämmndmöte 28/4 flyttas till 21/4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

9

2009-04-14 Avfallsnämnden
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Avfallsnämnden

Sammanträdesdatum
Anslagsdatum

2009-04-14
2009-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Mariestads kommun

Underskrift

Annika Kjellkvist

Anslag tas ner

2009-05-12

