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Beslutande

 

Fredrik Nelander (S), ordförande 
 Petra Sahlström (S) 

Alexandra Gustafsson (S) 
 Carl-Uno Olsson (S) 

Heidi Hansen (S)  

Helene Bäck (S) 
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Lars Gezelius (M) 
 Per Gunnarsson (M)  
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Anela Lennartsson, utr. sekreterare 
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KS § 75 
TU § 49  Dnr 36/2015 Dpl 450 

Förfrågan från Lidköpings kommun avseende 

samarbete kring renhållningsverksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen positiva till en gemensam förstudie kring renhållningsverk-
samhet.  

Tekniska utskottet ges i uppdrag att utse två representanter som ska medverka 
i detta samarbete.  

________ 

Bakgrund 

Den 9 april 2015 inkom till kommunen en förfrågan från Lidköpings kom-
muns kommunfullmäktige om att delta i en förstudie om samarbete kring ren-
hållningsverksamheten.  

Frågan om kommunsamarbete inom renhållningsområdet har utretts av Lid-
köpings kommun under det senaste året. Den gjorda utredningen tyder på att 
ett samarbete kring hela avfallshanteringen är att föredra. Essunga, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Lidköping, Mariestad och Vara har träffats och diskuterat 
frågan och de ledande politikerna i respektive kommun gjorde bedömningen 
att frågan om vilket system för insamling och eventuellt andra fraktioner behö-
ver besvaras först innan de organisatoriska förutsättningarna kan beslutas. Med 
denna utgångspunkt har Lidköpings kommun föreslagit att kommunerna ge-
mensamt genomför en förstudie. 

_________ 

Tidigare behandling 

Under hösten 2014 inkom en förfrågan om att tillsammans med Lidköping, 
Mariestad, Götene och Gullspång utreda ett framtida samarbete kring avfalls-
hantering.  

Den 25 september skickades en remiss ut till samtliga partigrupper för yttrande 
i frågan. Utifrån remissvaren beslutade tekniska utskottet den 2 december 2014 
§ 138, att inte delta i utredningen men ställde sig positiva till ett eventuellt 
framtida samarbete. Samtidigt fick tekniska förvaltningen i uppdrag att under 
2015 jämföra kostnader med andra eventuella samarbetspartners.  

_________ 

Tekniska utskottets behandling 16 april 2015 

Eftersom tekniska utskottet tidigare sagt nej i frågan överlämnas ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

__________ 
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Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar i detta ärende.  

Moderaterna är inte negativa till att delta i en förstudie men ställer sig inte posi-
tiva till ett samarbete inom avfallsverksamheten inom ett långt perspektiv.  

Carl-Uno Olsson (S) anser att tekniska utskottet ska ansvara för att ta med 
synpunker utifrån ett Vara-perspektiv. 

I övrigt yttrar sElof Jonsson (C), Gabriela  

 

 



 

 

 


