SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.15 – 14.25
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Anna Gunstad Bäckman (C)
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Rolf Hahre (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Reijo Tarkka (V) ej § 63
Claes Gustavsson (SD)

Ersättarna: Lennart Andersson (S), Lennart Ahlström (S), David Lindberg (L),
Annica Lindholm (V), Ewa Björklind (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr,
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tommy Emterby (KD) och Rolf Hahre (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 25 mars 2019 klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

77

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………......................

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 77

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Anslaget uppsättes

2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2019-04-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-25

Sida

2 ()

KS § 58
Förslag till regional avfallstaxa VafabMiljö Kommunalförbund – för
yttrande Dnr 9/19
Kommunstyrelsen har från VafabMiljö kommunalförbund erhållit ett förslag
till ny regional avfallstaxa. Enligt förbundsordning för VafabMiljö kommunalförbund ska förbundet för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska
planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelsen att de uppfattar taxan som väl genomarbetad samt att taxan är miljöstyrande ligger helt i linje med kommunens
övriga mål. Tekniska nämnden har den 19 februari 2019 § 13 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse den 4 februari 2019.
Arbetsutskottet besluta den 4 mars 2019 § 37 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens beslutade därefter den 11
mars 2019 § 58 att beslut i ärendet ska fattas på ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen.
I förslag till yttrande daterade den 25 mars 2019 framgår kommunens synpunkter på förslaget som man önskar att VafabMiljö tar i beaktande men instämmer i taxans generella innehåll.
Catarina Pettersson (S) yrkar upprättat förslag till yttrande ska utgöra
kommunstyrelsens yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande
att som sitt yttrande över VafabMiljös förslag till regional avfallstaxa överlämna skrivelse daterade den 25 mars 2019.

__________
Exp till: VafabMiljö Kommunalförbund
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

