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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Hållö, Kungshamn onsdagen den 12 december 2018 kl. 13.00-13.50

Beslutande

Mats Abrahamsson (M), ordförande
Mathias Bruno (M)
Ronald Hagbert (M)
Helene Stranne (M)
Roland Mattsson (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Olof Börjesson (C)
Robert Yngve (KD)

Närvarande
ersättare

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S)
Annica Erlandsson (S)
Hilbert Eliasson (S)
Ewa Ryberg (V)

Gerardo Alas (S)

Insynsplats

Pål Ohlzon (SD)

Övriga deltagare

Bo Hallgren, utredare
Anja Wallin, RAMBO

Justerare

Lars-Erik Knutsson (S)

Justering

Protokollet justeras omedelbart.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mats Abrahamsson (M)
Justerare

Lars-Erik Knutsson (S)
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-12-13 – 2019-01-11.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund

Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare
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KS § 238

Dnr 2018/000806

Renhållningstaxa 2019
Sammanfattning

Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av
matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av
kommunfullmäktige 2017-02-16 § 7.
Avfallsföreskrifterna medger nytt insamlingssystem där Rambo på uppdrag av Sotenäs kommun
under 2017 och i början av 2018 genomfört tre upphandlingsomgångar.
Vid utvärderingen av upphandlingen 2018-06-14 konstaterades att upphandlingen skall avbrytas
pga bristande konkurrens och ett oacceptabelt högt pris. Ägarna uppmanade då Rambo att istället
lämna självkostnadspris för utförande av entreprenaden i egen regi. Rambo har utifrån detta lämnat
förslag föreliggande renhållningstaxa för Sotenäs kommun 2019.
Analys

Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av
matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av
kommunfullmäktige 2017-02-16 § 7. Övergången till en mer rationell och miljövänlig entreprenad
att samla in vårt avfall är något som följer programförklaringen och Sotenäs kommuns målsättning,
men är även lagstyrt.
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, enligt denna
föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Sotenäs kommun från 2019-10-01.
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är framtagen utifrån
Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils kommun.
Slutligen skall påpekas att tillkommande entreprenad genom egenregi skulle väsentligt underlätta
kundkontakten. Företagsmässigt skulle också substansvärdet på Rambo öka markant samt
möjliggöra en centralisering av verksamheten vilket på sikt är nödvändigt. Detta påpekas också i
kommande avfallsplan för Sotenäs kommun.
Slutsats

Kommunledningskontoret anser utifrån bristande konkurrens och ett oacceptabelt högt pris
rekommenderas att entreprenaden för hushållsavfall utförs i egen regi genom det gemensamägda
renhållningsbolaget Rambo AB. Viktigt i sammanhanget blir då att uppföljningen av entreprenaden
genomförs systematiskt (enligt förslag av kommunledningskontoret angående ägarsamråd) med
utgångspunkten att stämma av kostnadsutvecklingen men även att fullfölja uppsiktsplikten i
enlighet med kommunallagen.
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Forts. KS § 238

Kommunledningskontoret vill särskilt påpeka att Regeringen har beslutat om förordningsändringar
om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av
matavfall. Syftet och uppdraget är ett enklare och mer lättillgängligt och rationellt insamlingssystem
för hushållen. Naturvårdsverket har fått uppdraget vilket ännu inte har påbörjats. Viktigt i detta
sammanhang är speciellt ersättningsnivån till kommunerna vilket bör påpekas till
intresseorganisationen Avfall Sverige under utredningens gång. Oavsett utredningens resultat anser
kommunledningsförvaltningen inte att konsumenten kan erhålla ett mer fastighetsnära system än
hemsortering i 4-fackskärl, särskilt om man beaktar Sotenäs kommuns byggnadsstruktur.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2018-09-26 § 84 att lämna följande synpunkter på
avsnitt 1.9;
- framdragning av kärl tur och retur, tas bort
- det är inte skäligt att ta ut avgift för framdragning av kärl placerat inom 3 m från tomtgräns
- är placering inom 3m från tomtgräns ej möjlig på grund av tomtförhållanden skall dialog med
kund ske om en praktisk lösning, ingen extra kostnad tas ut
Kommunstyrelsens tekniska utskott lämnar följande synpunkter på avsnitt 2.2;
- avgift för extra slang sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter
Utvärdering görs sedan taxan införts.
Beslutsunderlag

Utredaren kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-14
Renhållningstaxa Sotenäs 2019
Jämförelse
Nytt insamlingssystem för hushållsavfall
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-29 § 153
Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att gränsen ska vara 3 m,
samt att avgift för extra slang sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter.
Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag med skillnaden att punkten 4 i
avsnitt 2.2 gällande avgift för extra slang, ska utgå.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Hilbert Eliassons (S) förslag
och finner att kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag.
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa för Sotenäs kommun.
Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt att en gång per år i, likhet med övriga
ägarkommuner, justera taxan med avfallsindex A12:1MD enligt punkt 4.3
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan börjar gälla från 2019-01-01.
Abonnemangsavgifterna börjar gälla först vid den tidpunkt då insamlingssystem införts gentemot
kund enligt punkt 4.15.
Kommunfullmäktige att gällande taxa för Sotenäs kommun beslutad 2011-11-24 med justering
2013-11-14 samt 2017-12-07 debiteras med extra avgift upphör att gälla i sin helhet när nytt
insamlingssystem är infört i hela kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar att gränsen till sopkärl ska vara 3 m, samt att avgift för extra slang
sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter.
Reservation

Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S), Hilbert Eliasson (S) och
Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till

Kommunfullmäktige
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