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Kommunstyrelsen

Återrapportering av E-förslag –
Fastighetsnära insamling av avfall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Återrapportering av e-förslag som tömning av matavfall varje vecka under juni, juli och augusti
godkänns.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får minst 100 röster under 90 dagar behandlas av berörd nämnd och återrapporteras
därefter till kommunstyrelsen.
Fastighetsnära insamling av avfall
Förslagslämnaren önskar att Kävlinge kommun börjar med fastighetsnära insamling av sopor det
vill säga att soptunnorna har fler fack för bland annat insamling v metall, plats, glas och så vidare.
Förslaget har 2018-05-04 fått 182 stycken röster.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet och beslutat att avslå förslaget men ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostnader för att i framtiden införa fler fraktioner
samt att utreda hur utsorteringen av avfall kommer att se ut i framtiden.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag - Soptunnor med fler fack, e-förslag
Tekniska nämndens beslut § 43/2018 E-förslag om fastighetsnära insamling av avfall

Kommunkansliet
Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2018-05-04

Kommunstyrelsen
Marie Göransson
046 - 73 91 21 • Marie.Goransson@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
Förslagslämnaren
Tekniska nämnden
För verkställighet
Marie Göransson, kommunsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se
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Ärendeutskrift
Ärende 11696
Egenskaper
Ärende-ID

11696

Registrerat av
Registrerades

2018-02-10 08:08:20

Senast ändrat

2018-02-14 07:46:38

Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

SOPHÄMTNING

Rubrik

Återvinning

Förslag
Det skulle varit bra om man börjat med s.k. fastighetsnära insamling i kommunen. Dvs byta ut våra nuvaran
soptunnor mot stora soptunnor med olika fack för återvinning av papper, plast, glas m.m.b
Vi skulle slippa ha en mindre återvinningsstation i våra garage/grovkök. Jag tror att fler skulle återvinna mer
om det sker direkt i tunnan på tomten, istället för att kånka iväg till återvinningsstationen på området.b
Bilagor
Slutdatum

2018-05-13

Status

Inväntar beslut från nämnd

Förslaget lämnas till

Tekniska nämnden

Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens
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§43

E-förslag om fastighetsnära insamling av
avfall
Beslut
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden avslår e-förslaget och ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda
kostnader för att i framtiden införa fler fraktioner samt att utreda hur utsorteringen av
avfall kommer att se ut i framtiden.

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag med följande önskemål har lämnats in till kommunen:
”Det skulle varit bra om man börjat med så kallade fastighetsnära insamling i kommunen. Det vill
säga byta ut våra nuvarande soptunnor mot stora soptunnor med olika fack för återvinning av
papper, plast, glas med mera. Vi skulle slippa ha en mindre återvinningsstation i våra
garage/grovkök. Jag tror att fler skulle återvinna mer om det sker direkt i tunnan på tomten
istället för att kånka iväg till återvinningsstationen på området.”

6LJQDWXUHUHIHUHQFHGIIHDGGHFIEG

År 2013 beslutades att införa fastighetsnära insamling av matavfall och att nuvarande system
med återvinningsstationer för insamling av förpackningar skulle behållas. Beslutet innebar att
samtliga hämtningsfordon byttes ut och att nya avfallskärl köpts in och placerats ut. Hela
processen med utbyggnaden av matavfallsinsamling har pågått sedan 2014 och avslutades under
2017.
Att göra om systemet enligt e-förslaget innebär stora omställningskostnader då nya fordon och
kärl åter behöver införskaffas. En ökad fastighetsnära insamling medför även högre kostnader
för hushållen. Att nu byta ut nuvarande system, innan de utförda investeringarna är avbetalda,
medför extra höga kostnader.
Inom flerfamiljsbostäder och bostadsrättsföreningar finns möjligheten att själva handla upp
separat inhämtning av förpackningar vilket skett på ett antal ställen i kommunen.
Miljö & Teknik föreslår att e-förslaget avslås med hänvisning till ärendebeskrivningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 220 av 240

Tekniska nämnden, protokoll
2018-04-18

10(26)

Beslutsunderlag
x
x

E-förslag om fastighetsnära insamling av avfall, tjänsteskrivelse
E-förslag om fastighetsnära insamling av avfall

Yrkanden
Sofia Lindblom (M) yrkar bifall till liggande förslag att avslå e-förslaget.
Olof Cerne (MP) yrkar att e-förslaget ska avslås och att tekniska nämnden ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostnader för att i framtiden införa fler
fraktioner samt att utreda hur utsorteringen av avfall kommer att se ut i framtiden.

Beslutsgång
Ordförande Johan Ericsson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med Olof Cernes yrkande.

Beslutet skickas till
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För verkställighet
samhällsbyggnadschef
kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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