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§ 109 Dnr 2018/00476  

Svar på motion: Källsortering i "flerfacktunna" 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tek-

niska nämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har 2018-06-11 inkommit med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av förpackningar i 

ett kärl av flerfacksmodell. 

 

Motionen har lämnat för yttrande till tekniska nämnden. Tekniska nämnden 

föreslår bifall till motionens förslag mot bakgrund av tidigare genomförd ut-

redning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo kom-

mun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28 § 12. 

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära in-

samling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, § 

75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära in-

samling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också 

ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i av-

fallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och 

strävan uppåt i avfallstrappan. 

KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo, 

Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och be-

slöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar 

ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens insamlingssy-

stem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. 

Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad upp-

handling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och verksamhet-

er för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs 

kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den samordnade 

upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat fastighetsnära in-

samling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i fyrfackskärl 

från villor.  

 

Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande ser förvaltningen att nämnden 

arbetar i enlighet motionärens förslag och föreslår bifall.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 145 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 125 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 45 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att motionen ska anses vara besva-

rad.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger; 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Charlotta Bjälkebring Carlssons 

(V) förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut eller Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till be-

slut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Tekniska nämnden 

Hemsidan 

Uppdragslistan 

 

 

 


