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Plats och tid Rådmansgatan 26 Lokal Återvinnaren, kl. 09.00 – 12.10 

Deltagande Beslutande Ersättare 

 Martin Odenö (M), ordförande 

Rolf Eriksson (S), vice ordförande 

Daniel Andersson (M)  

Karola Svensson (C)  

Jan Hassel (S)  

Anders Månsson (GF) 

Lars Glad (M) 

Anders Lundgren (C) §§21-39.1 

Sven-Inge Eriksson (KD) 

Rolf Källman (M) 

Sven Olsson (C) 

Malin Andersson (S) 

 

Niclas Eringsfors (S) 

Adam Johansson (M) 

Åsa Karlsson (S) 

Kjell-Arne Green (S) 

Håkan Ehn (S)  

Per-Olof Andersson (M) 

 

Övriga deltagande Jessica Rytter, tf. förbundschef 

Linda Moularé, ekonomichef 

Pontus Düring §§21-23 

Karin Franzén, utredarna AB, §25 

 

Utses att justera Jan Hassel (S) 

 

 

Underskrifter  
Sekreterare  

  

Paragrafer 21-39 

 Linda Moularé   
Ordförande  

   
 Martin Odenö (M)  

Justerande  

   
 Jan Hassel (S) 

 

 
 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

 

Organ Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 

Justeringsdatum 2022-05-24 

Anslagsdatum 2022-05-25 Överklagningstid t o m 2022-06-17 

Underskrift  

  
 Linda Moularé 
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§21 

 

Val av protokollsjusterare 

 

Beslut 

Jan Hassel (S) utses till protokollsjusterare. 
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§22 

 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Direktionen fastställer dagordningen. 

Lars Glad (M) och Åsa Karlsson (S) anmäler var sina övriga frågor. 
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§23 

 

Presentation ny förbundsdirektör 

 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

 

Bakgrund 

Nye förbundsdirektören Pontus Düring presenteras för direktionen. Han tillträder sin 

tjänst den 15 augusti. 
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§24 

 

Beslut fattade på delegation 

 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

 

Bakgrund 

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.  

• Beslut om att anställa ny förbundsdirektör  

• Beslut om att utse tillförordnad förbundschef. 
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§25 

 

Enkät fastighetsägare flerbostadshus 

 

Beslut 

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Under våren 2022 har en enkät genomförts i syfte att kartlägga hur fastighetsägare till 

flerbostadshus upplever avfallshanteringen. Fokus var på nöjdhet med 

avfallshanteringen, matavfallssortering och ansvarsfördelning när det gäller 

hyresgästernas sortering av matavfall. Resultatet visar bland annat att 75 procent av 

fastighetsägarna är nöjda med avfallshanteringen i flerbostadshus. 
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§26 

 

Ekonomisk uppföljning kvartal 1, 2022 

 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ekonomichef redogör för det ekonomiska läget efter första kvartalet. Resultatet är 

positivt med 3,4 mnkr för perioden vilket är ca 4,7 mnkr bättre än budgeterat. Det är 

främst kostnader för sophämtning och återvinningscentraler som understiger budget. 

Prognosen för helåret pekar mot ett bättre resultat än det budgeterade resultatet om  

-5,6 mnkr. 
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§27 

 

Gemensam avfallstaxa för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda 

 

Beslut 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Falköping, Gullspång, 

Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny 

gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023. 

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner 

fattar beslut i enlighet med utformat förslag. 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de 

medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan. 

Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv 

intäktsökning med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills 

förbundet uppnår ett balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt 

vilket innebär att målet om ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. 

Huruvida det är ett trendbrott återstår att se med tanke på de ökande kostnaderna för 

bland annat drivmedel och entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som 

tidigare prognostiserats. I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för 

grundavgifter med 2,3 mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar 

med ca 0,8 mnkr.  

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 
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Handlingar 

Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023 

Gemensam avfallstaxa för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda 

 

Delges 

Medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro och Töreboda 
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§28 

 

Avfallstaxa för Essunga kommun 2023 

 

Beslut 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Essunga kommun att anta förslag till ny 

avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023. 

 

Bakgrund 

Vid årsskiftet blev Essunga kommun medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg. Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg lägger fram förslag till ny 

avfallstaxa som sedan medlemskommunens fullmäktigeförsamling beslutar om. 

I taxan för år 2023 införs grundavgifter i tre olika kategorier i Essunga. Kategorierna är 

”småhus och verksamheter”, ”fritidshus” samt ”lägenheter i flerbostadshus”. Som ett första 

steg mot harmonisering av avgifterna inom förbundet sätts grundavgiften för flerbostadshus 

något lägre än i den för nio kommuner gemensamma taxan. Grundavgiften för flerbostadshus 

kommer successivt att samordnas med övriga kommuner. För småhus, verksamheter och 

fritidshus samordnas grundavgifterna i sin helhet med övriga kommuner. Förslaget har 

förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

 

Handlingar 

Skrivelse Avfallstaxa Essunga kommun 2023 

Avfallstaxa Essunga kommun 2023 

 

Delges 

Essunga kommun 
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§29 

 

Avfallstaxa för Grästorps kommun 2023 

 

Beslut 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Grästorps kommun att anta förslag till ny 

avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023. 

Avgifterna för tömning av enskilda avlopp från och med 1 januari 2023 regleras med 

Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021.  

Bakgrund 

Vid årsskiftet blev Grästorps kommun medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg. Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg lägger fram förslag till ny 

avfallstaxa som sedan medlemskommunens fullmäktigeförsamling beslutar om. 

I taxan för år 2023 införs grundavgifter i tre olika kategorier i Grästorp. Kategorierna är 

”småhus och verksamheter”, ”fritidshus” samt ”lägenheter i flerbostadshus”. Som ett första 

steg mot harmonisering av avgifterna inom förbundet sätts grundavgiften för flerbostadshus 

något lägre än i den för nio kommuner gemensamma taxan. Grundavgiften för flerbostadshus 

kommer successivt att samordnas med övriga kommuner. För småhus, verksamheter och 

fritidshus samordnas grundavgifterna i sin helhet med övriga kommuner.  

Avtal för tömning av enskilda avlopp är ett koncessionsavtal där entreprenören fakturerar 

kunder i enlighet med avgifter i taxan. De avtalade ersättningarna för tömning av enskilda 

avloppsanläggningar regleras årsvis med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen 

sker med basmånad oktober 2021. Då förslaget till ny avfallstaxa tas fram tidigare än det nya 

indexet finns tillgängligt kommer justering av priserna i taxan att göras i efterhand.  

Taxeförslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Handlingar 

Skrivelse avfallstaxa Grästorps kommun 2023 

Avfallstaxa Grästorps kommun 2023 

Delges 

Grästorps kommun 
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§30 

 

Avfallstaxa för Götene kommun 2023 

 

Beslut 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Götene kommun att anta förslag till ny 

avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Vid årsskiftet blev Götene kommun medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg. Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg lägger fram förslag till ny 

avfallstaxa som sedan medlemskommunens fullmäktigeförsamling beslutar om. 

I taxan för år 2023 införs grundavgifter i tre olika kategorier i Götene. Kategorierna är 

”småhus och verksamheter”, ”fritidshus” samt ”lägenheter i flerbostadshus”. Som ett 

första steg mot harmonisering av avgifterna inom förbundet sätts grundavgiften för 

flerbostadshus något lägre än i den för nio kommuner gemensamma taxan. 

Grundavgiften för flerbostadshus kommer successivt att samordnas med övriga 

kommuner. För småhus, verksamheter och fritidshus samordnas grundavgifterna i sin 

helhet med övriga kommuner.  

Ny entreprenadupphandling ger högre kostnader för tömning av enskilda avlopp och 

fettavskiljare samtidigt som behandlingsavgiften för slam och fett vid reningsverket i 

Götene höjts. Avgifterna för kunder med enskilda avloppsanläggningar och 

fettavskiljare behöver därmed höjas till år 2023. 

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Handlingar 

Skrivelse avfallstaxa Götene kommun 2023 

Avfallstaxa Götene kommun 2023 

Delges 

Götene kommun 
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§31 

 

Avfallstaxa för Vara kommun 2023 

 

Beslut 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Vara kommun att anta förslag till ny 

avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023. 

 

Bakgrund 

Vid årsskiftet blev Vara kommun medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg. Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg lägger fram förslag till ny 

avfallstaxa som sedan medlemskommunens fullmäktigeförsamling beslutar om. 

Avgifterna för mat- och restavfall insamlat med sopbil lämnas i princip oförändrade. 

Som ett första steg mot samordning kommer abonnemang utan kunder att tas bort ur 

taxan. Vissa abonnemang med fåtal kunder kommer att begränsas och inte kunna 

nytecknas. 

Ny entreprenadupphandling ger högre kostnader för tömning av enskilda avlopp och 

fettavskiljare. Avgifterna för kunder med enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas 

med fem procent till år 2023. Tömning av fettavskiljare ingår i den nya entreprenaden 

för tömning av enskilda avloppsanläggningar. Avgifter för tömning av fettavskiljare 

införs därmed i taxan.  

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

 

Handlingar 

Skrivelse avfallstaxa Vara kommun 2023 

Avfallstaxa Vara kommun 2023 

 

Delges 

Vara kommun 
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§32 

 

Gemensamma avfallsföreskrifter 

 

Beslut 

Direktionen beslutar att förslag till avfallsföreskrifter ska ställas ut. 

 

Bakgrund 

Inom kommunalförbundet finns idag fem gällande avfallsföreskrifter. Lagkrav på 

matavfallsinsamling med start senast den 1 januari 2024 och förändrad lagstiftning inom 

avfallsområdet utgör bakgrund till att förslaget till nya gemensamma avfallsföreskrifter 

för kommunalförbundet tagits fram. 

 

Förslaget är framtaget i samverkan med samtliga miljöförvaltningar inom 

kommunalförbundet. 

 

Handlingar 

Utställningsversion gemensamma avfallsföreskrifter 

 

Delges 

Förbundets medlemskommuner 
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§33 

 

Hämtningsanvisningar 

 

Beslut 

Direktionen beslutar att ersätta de separata hämtningsanvisningarna för Gullspång 

och Mariestad med de hämtningsanvisningar som idag tillämpas i Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. 

 

Bakgrund 

Översyn av de båda idag gällande hämtningsanvisningarna har skett. Anvisningarna 

bedöms i stort vara likvärdiga men där reglering kring sidlasting saknas i 

hämtningsanvisningar i Gullspång och Mariestad. Sådan hänvisning bedöms behövas 

finnas på plats inför att sidlastning i Mariestad införs. 

 

Handlingar 

Hämtningsanvisningar för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro 

och Töreboda. 
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§34 

 

Upphandling av behandling av matavfall 

 

Beslut 

Direktionen beslutar att göra en förnyad upphandling av matavfall och därmed inte 

förlänga nuvarande avtal med Sortera Materials. 

 

Bakgrund 

Nuvarande avtal med Sortera Materials för behandling avtal löper ut 2023-08-31. Möjlighet 

finns att förlänga avtalet ytterligare 2 år. Meddelande om förlängning ska senast ske 2022-

08-31. 

Sedan upphandlingen av behandling av matavfall gjordes har kommunalförbundet fått fyra 

nya medlemskommuner. Av dessa kommuner sker matavfallsinsamling enbart i Vara och 

behandlingen av matavfallet ingår i avtalet med nuvarande insamlingsentreprenör. Från den 

1 januari 2024 upphör detta avtal och kommunalförbundet har ansvar för att säkerställa 

behandlingen av insamlat matavfall i Vara från den 1 januari 2024. Detsamma gäller för det 

matavfall vars insamling påbörjas i Essunga, Grästorp och Götene från och med 1 januari 

2024.  
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§35 

 

Samarbete Falköpings kommun 

 

Beslut 

Direktionen uppdrar åt förbundschefen att anlita någon med bred kompetens att 

genomföra en fördjupad utredning av avfallsamverkan med Falköpings kommun. 

• Vad innebär detta juridiskt? 

• Hur bör regleringen mellan parterna ske? 

• Genomföra ekonomisk analys 

• Hur stor andel i bolag i sådana fall? 

• Vad är marknadsmässiga priser vem tar fram och hur tas de fram? 

• Genomföra en miljö- och omvärldsanalys 

• Övriga relevanta aspekter 

 

Utredningen ska redovisas under hösten 2022. 

Yrkanden 

Martin Odenö (M) yrkar på att ekonomisk och legal analys, analys av miljöpåverkan 

samt omvärldsanalys genomförs med avrapportering till hösten 2022. 

Direktionen bifaller yrkandet. 

Bakgrund 

Enligt den förstudie som redovisades vid direktionens sammanträde den 21 mars har en 

avfallssamverkan med Falköpings kommun såväl fördelar som risker.   

De miljömässiga och ekonomiska fördelarna handlar framförallt om minskade transporter 

vilka bedöms vara relativt enkla att beräkna och bedöma. 

De juridiska, strukturella och ekonomiska riskerna är dock komplicerade och 

svåröverskådliga och kräver enligt bedömning en fördjupad utredning, vilket också är 

slutsatsen från ”Förstudie samverkan matavfall”. 
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§36 

 

Remiss medborgarförslag från Mariestad 

 

Beslut 

Direktionen föreslår Mariestads kommun att avslå medborgarförslaget. 

 

Motivering  

Ansvaret för insamling av trädgårdsavfall från hushåll ligger hos Avfall & Återvinning 

Skaraborg. Otillräcklig sorteringskvalité försvårar ett verkligt resursutnyttjande av avfall 

varför insamling av trädgårdsavfall via obevakade containrar bedöms vara mindre lämpligt 

ur kvalitetssynpunkt. För närvarande samlas därför trädgårdsavfallet in på bemannade 

återvinningscentraler, såsom till exempel på Bångahagens ÅVC i Mariestad. 

 

Bakgrund 

Mariestad har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla en möjlighet 

att lämna trädgårdsavfall i Sjötorp. Då en sådan insamling faller under Avfall & Återvinning 

Skaraborgs ansvarsområde har medborgarförslaget remitterats till oss. Medborgarförslaget 

finns bifogat.  

Samma frågeställning var aktuell även 2018, svaret som då lämnades finns bifogat. 

 

Handlingar 

Medborgarförslag från Mariestad 

Tidigare yttrande trädgårdsavfall Mariestad 

 

Delges 

Mariestads kommun 
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§37 

 

Firmatecknare 

 

Beslut 

Direktionen beslutar att till firmatecknare utse Avfall & Återvinning Skaraborgs 

ordförande med vice ordförande som ersättare. Kontrasignation skall ske av 

tillförordnad förbundschef Jessica Rytter med ekonomichef Linda Moularé som 

ersättare.  

 

Bakgrund 

Jessica Rytter är tillförordnad förbundschef under tiden 2022-05-02 till 2022-08-14. 
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Informationsärenden 

 

38.1 Omvärldsbevakning Avfall Sverige 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kriget i Ukraina påverkar bland annat dieselpriser, tillgång till HVO, leder till långa 

leveranstider på halvledare och höga priser på metall. 

Ny lagstiftning kring icke-yrkesmässigt byggavfall träder i kraft 1 januari 2023. Innebär 

ökad sortering på återvinningscentralerna. 

Frågan om matavfallsinsamlingen ska vara obligatorisk eller frivillig är ännu inte helt 

utredd. 

 

 

38.2 Aktuella upphandlingar och avtalsförlängningar 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Upphandling av containrar pågår och för sophämtningsentreprenader är 

förfrågningsunderlag publicerat. Transporter av containrar från främst återvinningscentraler 

samt omhändertagande av farligt avfall är på gång. 
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38.3 Möte kommundirektörer 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Förbundsledningen hade möte med kommundirektörerna den 1 april och då 

diskuterades blanda annat avfallstaxor för 2023, gemensam renhållningsordning och 

enkät om nöjdhet bland fastighetsägare till flerbostadshus. Kommundirektörerna fick 

även redovisning av utredningen kring förbundets uppdrag samt förstudien kring 

samverkan med Falköpings kommun. 

 

 

38.4 Enskilda avlopp Essunga 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ragn-Sells har beslutat att avsluta sin verksamhet för tömning av enskilda avlopp i 

Essunga kommun. I brev till sina kunder hänvisar de fortsättningsvis till PR 

Slamsugning. 
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§39 

 

Övriga ärenden 

 

39.1 Publikt avfall 

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Lars Glad (M) tar upp frågan om publikt avfall och hur det hanteras i andra kommuner. 

Upplever att det blir mycket avfall under sommaren då antalet gäster i kommunen 

ökar. 

 

39.2 Återvinningscentralen i Götene  

Beslut 

Direktionen lägger informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Åsa Karlsson (S) tar upp fråga om Närvaro av personal bland besökare har ökat vilket leder 

till att kontrollen av sorteringen ökar. Sortera säcken har inte införts ännu men kontrollen 

har ökat och det hade behövts informerats om innan.  

 

39.3 Presidiesammansättning 

Beslut 

Punkten utgår. 
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