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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Björn Brage

2018-10-26

Dnr SBN 2017-914
Dnr KS 2017-1085

Samhällsbyggnadsnämnden

Återvinningsstationer i Linköpings kommun, svar på
motion (C)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, redan i dag har en
organisation som ansvarar för kommunens återvinningsstationer vilket
motionärerna efterfrågar.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun har avtal med och har inlett ett arbete tillsammans med
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att utarbeta en långsiktig
plan för att tillgodose behovet av återvinningsstationer i hela kommunen.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att frågeställningen
ses över inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie
verksamhet med att planlägga användningen av mark.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Yvonne Marron de Martin (C) föreslår i en motion från december 2017:
-

att tillsätta en separat resurs med ansvar för återvinningsstationerna

-

att utarbeta en långsiktig plan för att tillgodose behovet av
återvinningsstationer i hela kommunen

-

att behovet av platser för återvinningsstationer vägs in vid framtagande
av nya områdesplaner, på samma sätt som det redan görs beträffande
förskolor, skolor, äldreboenden m.m.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har redan idag en organisation som
ansvarar för kommunens återvinningsstationer. Linköpings kommun har avtal
och har inlett ett arbete tillsammans med Förpacknings och
tidningsinsamlingen (FTI) för att utarbeta en långsiktig plan för att tillgodose
behovet av återvinningscentraler i hela kommunen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen ser över frågan om behovet av platser för
återvinningscentraler inom den ordinarie verksamheten med att planlägga
användningen av mark. Motionen anses därmed vara besvarad.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Återvinningsstationer i Linköpings kommun, svar på motion (C), 2018-1026
Motionen
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Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016 ställde
motionären en enkel fråga till Koalition för Linköping angående om
koalitionen hade någon plan beträffande återvinningsstationerna i kommunen
och, i så fall, hur den såg ut. Det som föranledde frågan var enligt motionären,
att det skulle tas bort ytterligare återvinningsstationer, i en lång rad av
nedläggningar över tid, och att de av kommunen antagna målen om
koldioxidneutralitet därför skulle komma att motverkas ytterligare.
Svaret från koalitionen var, att det pågick ett långsiktigt och ett kortsiktigt
arbete angående återvinningsstationerna. Det långsiktiga arbetet handlade om
att förändra ansvarsfördelningen mellan kommunen och förpackningsindustrin.
Det kortsiktiga arbetet handlade om att hitta fler lämpliga centrala lägen för
återvinningsstationer.
Ansvarsfördelningen mellan förpackningsindustrin och kommunerna är en
fråga av övergripande karaktär och hanteras därför främst på nationell nivå.
Att finna lämpliga lägen för återvinningsstationer är en uppgift för de enskilda
kommunerna. De platser som bedöms lämpliga föreslås sedan till Förpacknings
och Tidningsinsamlingen (FTI) som har det fortsatta ansvaret för etableringen.
Det var visserligen nedläggningen av återvinningsstationerna vid Priso och i
Hjulsbro som var den utlösande faktorn till den enkla frågan i fullmäktige men
enligt motionären gäller problemet hela kommunen. ”De som bor i ett samhälle
utanför staden kanske inte är så många till antalet men de har långa sträckor att
frakta sina sopor. Deras miljöpåverkan är därför inte försumbar och behovet av
att ersätta borttagna återvinningsstationer på landsbygden är lika viktigt som i
staden.”
Återvinningsstationer i Linköpings kommun, kommunens svar
Arbetet med att lokalisera nya platser för och etablera nya återvinningsstationer
har intensifierats under 2018 men på grund av gällande lagar och regler kopplat
till planbestämmelser, bygglov, samråd och annan myndighetsutövning är det
ett långsiktigt arbete som inte omedelbart ger effekt. Det pågår arbete med att
etablera återvinningsstationer på fyra platser i kommunen av de totalt ca tiotal
platser som hittills har identifierats där det finns behov av nya
återvinningsstationer. Diskussioner har vidare förts med Förpacknings och
Tidningsinsamlingen (FTI) för att hitta nya metoder för och få till stånd
återvinningsstationer i ett större antal.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för att hantera frågor
rörande återvinningsstationer medan Tekniska verken i Linköping AB (publ)
hanterar kommunens återvinningscentraler.
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Behovet av platser för återvinningsstationer ses över i Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet med att planlägga
användningen av mark.
Ekonomiska konsekvenser
Resurser för hantering av återvinningsstationer hanteras idag inom ramen för
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budget.
Kommunala mål
Motionären hänvisar till att kommunens klimatarbete ska styras av målet om
koldioxidneutralitet år 2025 vilket är upptaget under mål 5. ”En ekologiskt
hållbar kommun” i Koalition för Linköpings övergripande mål 2015-2018.
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd har genomförts med Plankontoret.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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