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Svar på motion om städning av återvinningsstationerna
Moderaterna, Centerpartiet, Framtid i Ale, Liberalerna och Kristdemokraterna har inlämnat en
motion om förbättrad städning av återvinningsstationerna. Motionärerna vill att kommunen ska
förhandla sig till en ökad städfrekvens i kommunal regi på Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens (FTI) bekostnad.
Kommunen har begärt en högre ersättningsnivå men resultatet blev att FTI sade upp avtalet som
innebar att kommunen städade återvinningsstationerna (ÅVS).
Förvaltningen bedömer därför att intentionerna i motionen är genomförda, även om inte
resultatet blev det önskvärda, och anser att motionen bör anses vara besvarad.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
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Bakgrund

Moderaterna, Centerpartiet, Framtid i Ale, Liberalerna och Kristdemokraterna har inlämnat en
motion om förbättrad städning av återvinningsstationerna. I motionen framgår:
Återvinningsstationerna i Ale sköts av förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB men skötseln
av dessa lämnar en del övrigt att önska. Insamlingsplatserna är dåligt städade och det finns
kommuninvånare som lämnar avfall där som borde ha transporterats till återvinningscentralen på
sörmossen.
Det är otroligt skräpigt och i många fall är det till och med farligt för både människor och djur på
dessa platser. Ale kommun upplåter platserna för återvinningsstationerna till FTI AB och kan göra
en överenskommelse med FTI AB om att kommunen städar återvinningsstationerna oftare och
mer regelbundet än i dag på FTI ABs bekostnad.
Motionen föreslår att:
• Ale kommun gör en överenskommelse med FTI AB om att kommunen städar
återvinningsstationerna oftare och mer regelbundet än i dag på FTI ABs bekostnad.
Renhållningen hade vid motionens skrivande entreprenaden gällande städ på ÅVS. Enligt gällande
avtal med FTI skulle återvinningsstationerna städas två gånger i veckan. Den överenskomna
ersättningen var ej tillräcklig för att finansiera kostnaderna för städningen. Kommunen tillsköt
därför medel från andra delar av den kommunala förpackningsinsamlingen för att täcka det
uppkomna underskottet.
I det samverkansavtal som FTI har med kommunerna i landet ingår samverkan att lösa
problematiken kring nedskräpning på ÅVS och framför allt den dumpning av hushållsavfall och
grovavfall som förekommer. FTI lovade 2016 att i Ale se över om containrar eller kärl behöver
ersättas för att minska nedskräpningen. Hushållsavfall slängdes i kärl avsedda för plast och metall.
I mars 2016 gjorde Alliansen tillsamman med Sverigedemokraterna ett tillkännagivande att
riksdagens mening är att man inte vill överföra ansvaret för förpackningsinsamlingen till
kommunerna i enlighet med regeringens utredning.
2016-10-12 hölls förhandling med FTI gällande ersättning för utfört arbete. Skriftlig begäran om
prisjustering lämnades av renhållningen. Ersättningsnivåerna vilka begärdes var ersättning för
utfört arbete.
2016-11-03 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå att kommunfullmäktige avslår
motionen gällande ökad frekvens på städning vid återvinningsstationerna då vi vill avvakta
regeringsbeslut angående insamling av producentansvarsmaterial. Arbetet med att begära
verklig ersättning för kostnad kring städning kommer dock att fortsätta alternativt att låta
FTI sköta uppdraget.
Resultatet av begäran om prisjustering från Ale kommuns sida blev att städningen togs över av
FTI som nu sköter stationerna med en egen entreprenör.
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Samråd/samverkan
Samråd i frågan görs kontinuerligt med övriga GR-kommuner. Mölndal Stad har valt att säga upp
sitt avtal med FTI. Samråd hålls löpande med FTI i enlighet med gällande avtal.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
När nu FTI har tagit över städningen av återvinningsstationerna minskar detta det underskott som
tidigare uppkom i denna verksamhet
Förvaltningens bedömning och motivering
Återvinningsstationernas städning har genom åren varit ett stort problem. De grundläggande
orsakerna är inte bristande tömning utan framförallt att allmänheten slänger skräp och sopor som
inte hör till de fraktioner som samlas in på respektive station utanför behållarna.
Kommunen erbjuder möjlighet till att slänga sorterat grovavfall på Sörmossen samt håller på att
ropa av en ambulerande insamling för att ge kommunens invånare fler möjligheter att göra sig av
med det skräp som de inte längre vill behålla. Detta stärker också materialåtervinningen som är en
viktig hållbarhetsfaktor på sikt.
Intentionerna i motionen var att öka kommunens städning på ÅVS genom en överenskommelse
med FTI. När kommunen ökade kraven på FTI så blev konsekvensen att avtalet sades upp på
samma sätt som i andra kommuner. Förvaltningen anser därför att motionen bör anses vara
besvarad.
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