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KS § 155

Dnr KS.2017.313

Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun
Ärendet
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-04 § 62 beslutades det att
en utredning skall göras för att belysa vilken driftsform av avfallsinsamling som är
bäst lämpad för Ale kommun. Driftformerna som skall utredas är, egen regi,
direkttilldelning till Renova och upphandlad entreprenad. Utredningen skall ge
svar på frågor som, kompetens, kvalité, genomförandetid, omhändertagande av
materialet, ekonomi och robusthet. Utredningen skall redovisas på nämnden
2017-08-31.
Utredningen som genomfördes av konsultföretaget Sweco, fick i uppdrag att
genom en SWOT-analys som beskriver de 3 olika alternativens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot utifrån ovanstående kriterier.
Inför utredningen har Ale kommuns befintliga insamlingspersonal och
renhållningsorganisation intervjuats för att ge deras bild av befintlig
insamlingsregi.
SWOT-analysen redovisas i bifogad rapport "Driftform av avfallsinsamling i Ale
kommun". Utöver SWOT-analysen redovisas även resultat av intervjuer med
driftspersonalen samt en värdering av erfarenheter med tre andra kommuner.
En SWOT-analys visar inte vilka aspekter som ska prioriteras över en annan,
därmed kan det vara problematiskt att veta vilket beslut som är bäst. Utredningen
överlämnas därför till SBN för ställningstagande utan förvaltningens förslag till
beslut.
Observera att byta regiform innebär troligen mycket arbete för
renhållningsavdelningen. Detta har inte värderats i SWOT-analysen då det inte är
jämförbart mellan de olika driftsformerna utan är ett resultat av ett byte.
Beslutsunderlag




Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-28 § 108
Tjänsteutlåtande, 2017-07-03
PM, Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun, SWECO 2017-07-03

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att låta
samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om direkttilldelning av avfallshantering till
vårt gemensamägda bolag Renova.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag
och dels på Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta
samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om direkttilldelning av avfallshantering till
vårt gemensamägda bolag Renova.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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