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§ 139 Dnr 2017/00356  

Svar på medborgarförslag: Förlängd öppettid på 
återvinningscentralen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget genom att 

öppettiderna ändras för måndag och onsdag till klockan 09.00-19.00.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om förändrade öppettider 

på kommunens återvinningscentral, förslagsställaren föreslår att förskjuta 

öppettider en eller två dagar i veckan, helst klockan 11.00–20.00 men även 

10.00–19.00 skulle vara en förbättring. Detta för att möjliggöra för pendlare 

att lämna sitt skräp till återvinning även på vardagar, som förslagsställaren 

menar leder till mindre köer på helgerna.  

Sedan 1 april 2017 gäller nya öppettider, enligt statistiken efter införandet 

har besöken och köerna på återvinningscentralen minskat jämfört med 

tidigare år. Statistiken för 2015 och 2016 visar att återvinningscentralen har 

flest besök, och även ofta kö, direkt vid öppning. Grovt uppskattat skulle det 

kosta 100 tusen kronor per år att ha öppet 4 timmar extra i veckan och det är 

mycket svårt att ta in vikarier på så få timmar per tillfälle. Mot denna 

bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

Kommunstyrelsen beslutade att istället föreslå att medborgarförslaget 

bifalles delvis genom att öppettiderna ändras för måndag och onsdag till 

klockan 09.00-19.00.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-20 § 235 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 73 

Tjänsteskrivelse 2017-10-13 

Bilaga 1 diagram: Återvinningscentralens öppettider 

Medborgarförslag 2017-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att öppettiderna på återvinningscentralen istället 

ska vara kl. 9-19 alla vardagar (måndag-fredag).  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner två förslag till beslut föreligger - 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och Owe Fröjds (Båp) förslag till 

beslut. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller Owe Fröjds förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för bifall till Owe Fröjds 

(Båp) förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Roger von Walden (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg 

(M), Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstenson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Cecilia Lidén (M), Björn Hedö (M), Tommy 

Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Lisbeth Bolin (C), 

Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie 

Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Bengt 

Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert 

Kohlström (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt 

(S), Sixten Nylin (S), Inger Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Leif Lindqvist (V) 

Med 23 ja-röster mot 18 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren, för kännedom 

Tekniska avdelningen, för åtgärd 

Kansliet, för uppföljning och till hemsidan 

 

 

 


