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Innehållsförteckning     Sida 
 
 
* Inriktningsbeslut - Avfall som helhet, § 47 2-4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 1              
Samhällsbyggnadsnämnden   20 april  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid: Röda rummet, Frisörvägen 6, Krokom  
  
Beslutande:  Cristine Persson, C, ordförande 
 Eva Ljungdahl, MP, 1:e vice ordförande 
 Stefan Fax, S, 2:e vice ordförande 
 Astrid Lönn Jern, C 
 Roland Söderberg, C  
 Björn Hammarberg, M 
 Ylwa Salomonsson, S, tjg ersättare 
 Mona Puttick, V 
 Gabriella Carlsson, S 
     
Övriga  Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 
deltagande: Birgitha Olsson, sekreterare 
 I övrigt, se respektive paragraf  
 
Utses att justera: Ylwa Salomonsson  
 
Justeringens  
plats och tid:   20 april 2017  
 
 
Underskrifter Sekreterare: …………………………………………… Paragrafer:  47 
  Birgitha Olsson   
 
 Ordförande: ……………………………………………   
  Cristine Persson    
 
 Justerande: ………………………………………………………………………………………………………… 
  Ylwa Salomonsson 
 
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:   Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanträdes 
datum:    20 april 2017 
 
Datum för anslags   Sista dag för  
uppsättande:   21 april 2017 överklagande:  12 maj 2017 
   
Förvaringsplats    
för protokollet:   Samhällsbyggnadsförvaltningen, Frisörvägen 6, Krokom  
 
 
Underskrift:  ………………………………………………….. 
  Birgitha Olsson 
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 Saby § 47 
 
 Inriktningsbeslut - Avfall som helhet 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
följande 
 
Krokoms kommun ställer sig positiv till att följa arbetet med ett eventuellt 
framtida samarbete mellan kommunerna i Västernorrland, 
Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland gällande omhändertagande 
av i första hand kommunens hushållsavfall. 
 
Enhetschefen för renhållning får i uppdrag att företräda kommunen i de 
fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett samverkans-
avtal för omhändertagande av kommunens avfall. 
 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen kring 
samarbetet utvecklas. 
 
Enhetschefen för renhållning ska kontinuerligt avrapportera från de 
fortsatta samtalen med de övriga kommunerna till samhällsbyggnads-
nämnden. 
__________________________________________________________ 
 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
 _____ 
 
 Bakgrund 
 
 Ärendet avser ett inriktningsbeslut gällande deltagande i ett 
 interkommunalt samarbete för omhändertagande av i första hand 
 kommunens hushållsavfall samt att utse en företrädare för kommunen i 
 de fortsatta samtalen om denna samverkan. 
 Kommunen har bjudits in till samtal om hur kommunerna i 
 Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland skulle kunna 
 samverka för att utveckla avfallshanteringen i berörda kommuner. 
 Bakom inbjudan står Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) vilket ägs av 
 Sundsvalls kommun, Östersunds kommun och Hudiksvalls kommun. 
 Bolaget har i uppgift att skapa förutsättningar för en biogasanläggning i 
 Korsta utanför Sundsvall.  
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 Saby § 47 forts 
 
 De diskussioner som förts har haft som syfte att samtliga berörda parter 
 ska kunna dra fördel av en samverkan. För kommunens del innebär det 
 att det öppnas en möjlighet att på ett enkelt sätt påbörja källsortering i 
 hushållen genom så kallad optisk sortering. 
 
 Ärendets tidigare handläggning 
 Ärendet har inte behandlats tidigare. 
   
 Förvaltningens överväganden 
 Förvaltningen ser positivt på möjligheterna att påbörja källsortering i 
 hushållen. Genom att delta i de fortsatta samtalen om en samverkan kan  
 vi dels bidra till en gemensam lösning av avfallshanteringen och 
 samtidigt påverka hur denna samverkan ska utformas och regleras.  
 
 Enligt uppgifter från BiMAB behövs större mängder matavfall än 
 ägarkommunernas samlade volymer, detta för att ekonomin i bolaget inte 
 ska äventyras. Genom att erbjuda möjligheter till optisk sortering, vilket 
 innebär att olika sorters fraktioner (exempelvis plast, tidningar, plåt etc) 
 läggs i påsar med olika färger, öppnas möjligheten för andra kommuner 
 att genom en utökad samverkan på ett enkelt sätt kunna införa 
 källsortering i hushållen. 
 
 Genom förändringar i Lagen om offentlig upphandling, LOU, ges från 1/1 
 2017 möjligheter för kommuner att samverka i samhällsnyttiga frågor 
 som exempelvis omhändertagande av hushållens avfall.  
 
 Det diskuterade samarbetet kan således ge effekten att kommunen på 
 ett enkelt sätt kan börja källsortera hushållsavfallet samtidigt som BiMAB 
 ges större förutsättningar att producera fordonsgas av matavfall. 
 
 Med det upplägg som diskuteras (samarbete enligt LOU) kommer BiMAB 
 att vara ett bolag utan vinstintresse bortsett från återbetalning av 
 aktieägartillskott och en rimlig avkastning på insatt kapital. 
 Resultatutvecklingen för bolaget påverkar således den behandlingsavgift 
 som de samverkande kommunerna betalar. 
 
 Den fortsatta hanteringen av ärendet planeras så att kommunstyrelsen 
 löpande informeras om hur samtalen utvecklas. Ett slutgiltigt beslut om 
 deltagande i samarbetet ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 Företrädare för BiMAB har också erbjudit sig att komma och redovisa det 
 arbete som utförts av bolaget och hur det tänkta samarbetet kan 
 utformas.  
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 Saby § 47 forts 
 
 Ekonomi 
 De nu föreslagna besluten innebär inga andra kostnader för kommunen 
 än nerlagd tid och resekostnader till de gemensamma träffar  där 
 samarbetsformerna ska utformas. 
 
 Inför ett slutgiltigt ställningstagande av kommunfullmäktige till en 
 medverkan i denna samverkan kommer givetvis de ekonomiska 
 parametrarna att redovisas som en del i beslutsunderlaget. 
 
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 6 april 2017 
 
 Enhetschefen för renhållning Oscar Aspman redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Kommunstyrelsen 

 
 


