
SkinnWÉs
IX’Wmun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoli

2020-02-18 Sid. 1

Lena Lovén Rolén (5), ordf.
Helena Oling. (5), 1: e vice ordf.
Pentti Lahtinen (S)
Roger Ingvarsson (5)
Sabine Thungren (5)
Elisabeth Åberg (L)
Helena Norrby (C)
Bo Oberg (M)
Ewa Olsson Bergstedt (SD)
Jonny Emtin (SD)

Övriga deltagare

Utses att justera:

Lars-Göran lgnberg-Fammé (S)
Helena Nykänen (5), ej tjänstg. ersättare
Soili Raja Aho (5), ej tjänstg. ersättare
Tobias Jarstorp (L), tjänstg. ersättare
Anders Nordenbris (L), ej tjänstgörande
Ulf Kjellin (C), ej tjänstg. ers
Marie Tollefsen Marksuöm, kommunchef
Taija Isomäki, kommunsekreterare
Christine Larsson, kommunsekreterare

Pentti Lahtinen (5) och Elisabeth Åberg (L)

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samman trädesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-18

Datum rör
anslags uppsättande

Förvaringsplats för

2020-02-18
Datum för
anslags nedtagande 2020-03-12

protokollet Kommunledning/Underskrift

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutande

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 18 februari 2020 kl. 08:30-09:30

Underskrifter: Plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerande

itoret tisdag den 18 februari kl. 09:30

Pentti Lahtinen (5)

Paragraf

Elisabeth Åberg (L)
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Paragrafsammanställning

§ 1 Granskning avfallsplan
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§ 1 KS2OIS-797-219

Granskning avfalispian

Förslag till Avfallsplan 2020—2030 har under våren 2019 remittemts och ställts ut i samtliga
medlemskommuner. Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskattebergs har yttrat
sig i ärendet. Enligt den ursprungliga tidpianen skulle avfallsplanen skickas till respektive kommuns
fullmäktige för beslut under hösten 2019. Direktionen för VafabMiljö kommunalförbund beslutade
2019-09-26, § 334 att skicka den omarbetade avfallsplanen till kommunerna för granskning innan den
överlämnas till kommunfullmäktige rör antagande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 22 röreslå kommunstyrelsen
att avge svar enligt upprättat yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 104 enligt tekniska utskottets förslag
att avge svar enligt upprättat yttrande.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 80 röreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslag till avfallsplan 2020—2030.
att godkänna kommunens mål för nedskräpning.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Pentti Lahtinen (8) yrkar bifall till enligt tekniska utskottets förslag fl godkänna förslag tHI avfalisplan
2020—2030 samt godkänna kommunens mål rör nedskräpning och att ärendet justeras omedelbart.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner frågan med
ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att godkänna förslag till avfallsplan 2020—2030.

att godkänna kommunens mål för nedskräpning.

fl ärendet justeras omedelbart.
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