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Medborgarförslag om renhållningsvärdar vid återvinningsstationerna
Ärendebeskrivning
Jan-Ivar Rönnbäck anför följande i ett medborgarförslag 2012-04-24.
Ett lämpligt sommarjobb för skolungdomar – kanske även för andra – vore att
anställa ett par renhållningsvärdar vid varje återvinningsstation. Deras
uppgift skulle vara att informera om sophanteringen så att den blir korrekt.
Deras närvaro skulle innebära bättre ordning och mindre skräp kring
containrarna.
En annan viktig uppgift kunde vara att informera om reglerna för
tomgångskörning. Det förekommer missbruk mot reglerna för
tomgångskörning vilket innebär olägenheter för andra soplämnare.
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Från Arbetsmarknadsförvaltningen har vi tagit del av detta medborgarförslag
och tycker att iden är bra. Tankar kring detta är tidigare diskuterade mellan
Arbetsmarknadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Renhållningsbolaget. Dessa samtal har konstaterat att just detta med Återvinningstationer
är speciellt, marken upplåts av kommunen men det är ett producentansvar
och ett sådant gemensamhetsbolag som står för verksamheten.
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I samtal med tekniska förvaltningen har vi fått uppgifter om att just nu är
dessa frågeställningar under utredning,
Arbetsmarknadsförvaltningen som ombetts yttra sig i frågan, då kanske för att
vi står för Feriejobb för ungdomar, har svårt att själva kunna styra upp detta
utan det är nog en fråga för det nya Renhållningsbolaget att ta tag i. Om en
huvudman förvaltning eller bolag vill utveckla detta och kan erbjuda bra
sommarjobb med handledning så ställer vi oss positiva till att bidra med
ungdomar till en sådan verksamhet.

Renhållningsbolagets yttrande
Idag är ansvaret minst sagt delat för egendom, tillssyn, skötsel och insamling
tillhörande de 48 återvinningsstationer som idag finns i kommunen. Jag skall i
korthet försöka beskriva vem som gör vad och vem som ansvar för olika delar
i denna snåriga entreprenad.
Kort historik
År 1994 lägger regeringen en proposition som tydligt pekar ut
producentansvaret att förebygga avfall och ta hand om avfall när den är
uttjänt. Som en konsekvens av detta så bildar producenterna bland annat ett
bolag som idag heter FTI (förpackning och tidningsinsamling). Samtidigt som
detta beslutades så kommer ett direktiv till kommunerna att utöva tillsyn samt
upplåta lämplig mark till FTI i syfte för att etablera återvinningsstationer. På
ställen utanför tätorten måste mark arrenderas och bygglov måste upprättas.
Så fungerar det i Luleå kommun idag
-

Insamling
Luleå Renhållning utför insamling och tömning på uppdrag av IL Recycling.
Luleå Renhållning har ett 3 års kontrakt med IL som i sin tur har ett 3 års
kontrakt med FTI. Kangos Miljöteknik i Boden har dessutom samma
kontraktsform med FTI för insamling av tidningar i Luleå.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-12-03

256

627

Arbets- och personalutskottet

2012-11-12

251

521

majkf21c
-

Mark
Luleå kommun upplåter mark för etablering av FTI:s ÅV stationer. FTI betalar
årligt markarvode till Luleå renhållning. Utanför tätorten är det privata
markägare som upplåter mark för etablering av stationer. Luleå Renhållning
arrenderar marken och har sedan ett kontrakt med FTI gällande ekonomisk
ersättning.

-

Insamlat material
Insamlat material ägs ytterst av producenternas bolag (FTI). Luleå Renhållning
mellanlagrar och behandlar dock visst material i sin anläggning på Storheden. Då
väl insamlat och behandlat material lämnar Luleå Renhållning så är mottagaren
oftast FTI.

-

Byggnad/stängsel
Luleå Renhållning äger staket och belysning på varje station.

-

Behållare
FTI äger samtliga behållare och containers. I och med detta så äger det också
initiativet med vilken teknik som insamlingen dagligen kan utföras med.

-

Snöröjning och städning
FTI har ett kontrakt med en extern leverantör av dessa tjänster. Men även på
detta område finns det idag två ansvariga för skräp invid station. Det skräp som
eventuellt uppstår runt container i samband med tömning ansvarar LRAB för.
Det skräp som eventuellt lämnas utanför containers ansvarar extern leverantör
för.

Med tanke på att det idag enligt ovanstående beskrivning ingår ca 6 aktörer
som på olika sätt ansvarar för olika delar i en återvinningsstation så upplever
vi det som svårt för kommunen att bemanna stationerna med återvinningsvärdar.
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Erfarenhet gällande invånarnas generella beteende visar också på att en stor
del av avlämning av förpackningar sker på väg till eller från arbetet. Även
helgerna är en tidpunkt då det råder mycket aktivitet kring våra
återvinningsstationer. Vi utgår från att grundtanken är att bemanning av
återvinningsvärdar skulle ske vardagar mellan 8-17. Vi tror att det finns stor
risk att återvinningsvärdarna under stora delar av dagen skulle upplevas
innehållslöst och tråkigt med anledning av den låga besöksfrekvensen under
dagtid. Återvinningstationerna ligger också utplacerade medvetet med en stor
geografisk spridning vilket sannolikt försvårar en bemanning av
återvinningsvärdar. Vid återvinningsstationer som ligger i kommunens
ytterkant ser vi även en svårighet utifrån personlig hygien, tillgång till toalett
samt möjlighet till att inta lunch mm. Det finns idag inte heller någon
möjlighet att tillfälligt skydda sig mot kraftigt regn mm.
Sammanfattningsvis så tror vi för tillfället att en bemanning med
återvinningsvärdar skulle ge medborgaren intrycket att det är kommunen
som idag är ensamt ansvarig för respektive återvinningsstation, viket är totalt
felaktigt.

Arbets- och personalutskottet
Luleå Renhållnings AB föredrar ärendet.
Ordföranden (S) yrkar avslag på medborgarförslaget med hänvisning till
renhållningsbolagets yttrande.
Nina Berggård (V) stödjer ordförandens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att arbets- och
personalutskottet bifaller förslaget.
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om
renhållningsvärdar vid återvinningsstationerna med hänvisning till
renhållningsbolagets yttrande.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget
om renhållningsvärdar vid återvinningsstationerna med hänvisning till
renhållningsbolagets yttrande.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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