KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-08-13

§ 228
Svar på motion från Niklas Mattsson (KD) om fastighetsnära
sopsortering för en hållbar livsstil
Dnr KS/2018:527
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att
metoden fastighetsnära insamling redan är ett huvudalternativ för Kungsbacka
kommun, men att ansvarsfördelning mellan kommunen och Förpacknings- och
tidningsinsamlingen måste klarläggas och avtalas innan ett införande.
Sammanfattning av ärendet
Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion
om fastighetsnära sopsortering för en hållbar livsstil till kommunfullmäktige den
11 september 2018. Motionen har remitterats och hanterats av nämnden för
Teknik.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Beslutsprotokoll nämnden för Teknik daterad 2018-12-12, § 134
Tekniks tjänsteskrivelse daterad 2018-11-28
Utdrag protokoll, regeringssammanträde 28/6 – 2018
Kommunfullmäktige 2018-09-11, § 145
Motion från Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) 2018-09-02
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Hansson (C) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningen för Teknik

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-10
Diarienummer

KS/2018:527

Svar på motion från Niklas Mattsson (KD) om fastighetsnära sopsortering för en
hållbar livsstil
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att metoden fastighetsnära
insamling redan är ett huvudalternativ för Kungsbacka kommun men att ansvarsfördelning mellan
kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen måste klarläggas och avtalas innan ett
införande.
Sammanfattning av ärendet
Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion om fastighetsnära
sopsortering för en hållbar livsstil till kommunfullmäktige den 11 september 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-10
Nämnden för Teknik 2018-12-12, § 134
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28
Utdrag protokoll, regeringssammanträde 28/6 - 2018
Kommunfullmäktige 2018-09-11 § 145
Motion från Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) 2018-09-02
Beslutet skickas till
Förvaltningen för Teknik
Beskrivning av ärendet
Fastighetsnära insamling av hushållsavfall har under en tid visat sig vara en av de mest lyckade
metoderna för att uppnå hög återvinning av material från hushållen. Teknik har sedan tidigare påbörjat
arbete för ett införande genom studiebesök och dialog med grannkommuner som har infört metoden,
till exempel Mölndal. Nuvarande avtal om insamling löper under ytterligare några år och det är inte
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möjligt att ändra insamlingsmetod tidigare då detta är kopplat till de fordon som entreprenören
använder.
Det kommer även ske en förändring av ansvar i det nuvarande systemet där Förpacknings & Tidnings
Insamlingen (FTI) ansvarar för insamling på återvinningsstationer. En förhandling krävs mellan
kommun och FTI för att klarlägga vem som ansvarar för vad och vilka ersättningar detta ger. Det pågår
utredningar på Naturvårdsverket vilka kommer ge riktlinjer för kommuners möjligheter att överta
ansvar och ersättning för de materialslag som FTI idag ansvarar för. Ett beslut om införande innan
dessa villkor och förhandlingar är klara innebär en ekonomisk risk om systemet förändras.
Nämnden för Teknik, som yttrat sig över motionen, anser sammanfattningsvis att en fastighetsnära
insamling är en möjlig och trolig utveckling i Kungsbacka kommun men beslut om införande bör
avvakta tills ansvarsfrågor är utredda och dialog med FTI är genomförd vilket bedöms kunna
genomföras under 2019.

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Nämnden för Teknik

Datum

2018-12-12

§ 134

(Motion) Fastighetsnära sopsortering för en hållbar livsstil (KD)
TE/2018:737

8.3

Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Nämnden för Teknik föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
metoden fastighetsnära insamling redan är huvudalternativ för Kungsbacka kommun och att
ansvarsfördelning mellan kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen måste
klarläggas och avtalas innan ett införande.
Sammanfattning av ärendet

Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion
om fastighetsnära sopsortering för en hållbar livsstil till kommunfullmäktige den
11 september 2018. Kommunfullmäktige remitterade motionen till
kommunstyrelsen för vidare beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott
remitterade motionen till nämnden för Teknik för beredning.
Fastighetsnära insamling av hushållsavfall har under en tid visat sig vara en av de mest lyckade
metoderna för att uppnå hög återvinning av material från hushållen. Teknik har sedan tidigare
påbörjat arbete för ett införande genom studiebesök och dialog med grannkommuner som har
infört metoden, till exempel Mölndal. Nuvarande avtal om insamling löper under ytterligare
några år och det är inte möjligt att ändra insamlingsmetod tidigare då detta är kopplat till de
fordon som entreprenören använder.
Det kommer även ske en förändring av ansvar i det nuvarande systemet där Förpacknings &
Tidnings Insamlingen (FTI) ansvarar för insamling på återvinningsstationer. En förhandling krävs
mellan kommun och FTI för att klarlägga vem som ansvarar för vad och vilka ersättningar detta
ger. Det pågår utredningar på Naturvårdsverket vilka kommer ge riktlinjer för kommuners
möjligheter att överta ansvar och ersättning för de materialslag som FTI idag ansvarar för. Ett
beslut om införande innan dessa villkor och förhandlingar är klara innebär en ekonomisk risk om
systemet förändras.
Sammanfattningsvis anser Teknik att fastighetsnära insamling är en möjlig och trolig utveckling i
Kungsbacka kommun men beslut om införande bör avvakta tills ansvarsfrågor är utredda och
dialog med FTI är genomförd vilket bedöms kunna genomföras under 2019.
Beslutsunderlag

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Teknik

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-12-12

Tekniks tjänsteskrivelse, 2018-11-28

Motion från Niklas Mattsson (KD) 2018-09-02
Kommunfullmäktige 2018-09-11 § 145
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-11-28
Diarienummer

TE/2018:737

Svar på motion KS/2018:527, fastighetsnära sopsortering för en hållbar livsstil
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Teknik föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att metoden
fastighetsnära insamling redan är huvudalternativ för Kungsbacka kommun och att ansvarsfördelning
mellan kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen måste klarläggas och avtalas innan ett
införande.
Sammanfattning av ärendet
Marie Wadström (KD) och Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion om fastighetsnära
sopsortering för en hållbar livsstil till kommunfullmäktige den 11 september 2018.
Fastighetsnära insamling av hushållsavfall har under en tid visat sig vara en av de mest lyckade
metoderna för att uppnå hög återvinning av material från hushållen. Teknik har sedan tidigare påbörjat
arbete för ett införande genom studiebesök och dialog med grannkommuner som har infört metoden,
till exempel Mölndal. Nuvarande avtal om insamling löper under ytterligare några år och det är inte
möjligt att ändra insamlingsmetod tidigare då detta är kopplat till de fordon som entreprenören
använder.
Det kommer även ske en förändring av ansvar i det nuvarande systemet där Förpacknings & Tidnings
Insamlingen (FTI) ansvarar för insamling på återvinningsstationer. En förhandling krävs mellan
kommun och FTI för att klarlägga vem som ansvarar för vad och vilka ersättningar detta ger. Det pågår
utredningar på Naturvårdsverket vilka kommer ge riktlinjer för kommuners möjligheter att överta
ansvar och ersättning för de materialslag som FTI idag ansvarar för. Ett beslut om införande innan
dessa villkor och förhandlingar är klara innebär en ekonomisk risk om systemet förändras.
Sammanfattningsvis anser Teknik att fastighetsnära insamling är en möjlig och trolig utveckling i
Kungsbacka kommun men beslut om införande bör avvakta tills ansvarsfrågor är utredda och dialog
med FTI är genomförd vilket bedöms kunna genomföras under 2019.
Beslutsunderlag
Tekniks tjänsteskrivelse, 2018-11-28
Teknik
Lennart Torgerson
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Motion från Niklas Mattsson (KD) 2018-09-02,
Kommunfullmäktige 2018-09-11 § 145
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Lennart Torgerson
Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-10-02

§ 350

Remiss av motion från Niklas Mattsson (KD) om fastighetsnära sopsortering för en
hållbar livsstil
KS/2018:527

1.1.1.2

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion om fastighetsnära sopsortering för en hållbar
livsstil till kommunfullmäktige den 11 september 2018.
Beslutsunderlag
Motion från Niklas Mattsson (KD) 2018-09-02, Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott
remitterar motionen till nämnden för Teknik för beredning.

Kommunfullmäktige 2018-09-11 § 145, Beslut: Kommunfullmäktige remitterar
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för
Teknik för beredning, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-10-02

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-09-11

§ 145
Anmälan av motion från Niklas Mattsson (KD) om fastighetsnära
sopsortering för en hållbar livsstil
Dnr KS/2018:527
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en motion om fastighetsnära
sopsortering för en hållbar livsstil.
Beslutsunderlag
Motion från Niklas Mattsson (KD), 2018-09-05
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

2018-09-02

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige
Fastighetsnära sopsortering fören hållbar livsstil
Energiomstäl lning har tagit fart och växer ordentligt. Men återvinning
av material har bara börjat.
Av de sopor som bränns idag i Sverige är två tredjedelar matavfall,
förpackningar och returpapper
visar branschorganisationen "Avfall Sverige".
Idag sorteras förpackningar, tidningar, batterier, smått elavfall, visst
farligt avfall och grovavfall på
några få platser i kommunen. Det är dags att reformera systemet för insamli
ng av avfall och låta
återvinningen flytta in i flerbostadshusen eller sorteringshus på gårdar
och mellan villor.
Att reformera insamlingssystemet ger bra service till de boende. Den
extra kostnad som kan
uppstå för att få fler avfallsslag hämtade kan vägas upp av minskade kostna
der för restavfallet.
Det finns projekt som pågår bl a i Kronobergs län där fem kommuner samarb
etar med
fastighetsnära sopkärl för att på så sätt slippa transportera avfallet till återvin
ningsstationer. Det
är dags att införa fastighetsnära sopsortering för att öka återvinning av materia
l i Kungsbacka
kommun.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att införa fastighe
tsnära sopsortering för
att öka återvinning av material i Kungsbacka kommun.
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Marie bladström
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Niklas Mattsson

