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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: KS.2016.332
Datum: 2017-06-20
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion om nya metoder för hantering av grovsopor
Motionen från Centerpartiet om hantering av grovsopor i kommunen yrkar att
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda metoder för hantering av
grovsopor och på prov införa minst den ena av dom.
Ett prov med mobil återvinningscentral har redan genomförts tillsammans med
Härryda, Mölndal och Kungälv. Metoden planeras att införas som en del i den
ordinarie verksamheten.
Förvaltningen bedömer enligt ovanstående att motionen skall anses vara besvarad

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen om hantering av
grovsopor är besvarad

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande,2017-06-20KS
Tjänsteutlåtande SBN
Protokoll SBN 2017-06--01

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Carina Åberg

För kännedom
Barbro Sundström
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Bakgrund
Centerpartiet har inkommit med en motion som handlar om möjligheten att förenkla
hanteringen av grovsopor. Motionen anger:
Returstationerna som är utplacerade i kommunen är ofta ostädade och skräpiga. Det är mer regel än
undantag att det finns saker avlämnade på stationerna som egentligen skulle till Sörmossens
återvinningscentral. En av anledningarna till detta kan vara att Sörmossen har stängt på söndagar, en
annan kan vara okunskap och en tredje kanske är att alla inte har tillgång till bil och därmed har
väldigt få möjligheter att köra till Sörmossen
För att öka servicen för Ales medborgare tycker Centerpartiet att det ska vara lätt att göra rätt och
tycker därför att kommunen ska utreda fler sätt för Ales medborgare att bli av med sina grovsopor.
Ett sätt kan vara att med viss regelbundenhet ställa ut container vid returstationerna för osorterade
grovsopor under ett par dagar.
Ett annat kan vara att hushåll kan ställa ut grovsopor som en bil kommer och hämtar och
transporterar till Sörmossen.
Det kan vara rimligt att ha en provperiod med tex 2 tillfällen i halvåret.
Motionärerna yrkar att:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda dessa metoder och på prov införa
minst den ena av dom.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett motionen och konstaterar att man idag kan få
grovsopor hämtade i tomtgräns med hjälp av container samt att kommunen tillsammans
med Härryda, Mölndal och Kungälv genomfört ett prov med Mobil återvinningscentral.
Försöket har fallit väl ut och nästa steg är att permanenta denna verksamhet så fort
möjlighet ges utifrån ett upphandlingsperspektiv.
Samhällsbyggnadsnämndens slutsats var därför att motionen skall avslås.

Remissyttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnaden för Mobil återvinningscentral är 45 000 kronor per omgång exklusive
behandlingskostnad för avfallet.
Användning av container i tomtgräns bekostas av den enskilde nyttjaren.

Förvaltningens bedömning och motivering
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Förvaltningen bedömer med utgångspunkt i hur långt arbetet kommit med att prova mobil
återvinningscentral och att planering pågår för att införa modellen som en del i den ordinarie
verksamheten att motionen ska anses besvarad.
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