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Källsortering i form av fyrfackskärl - svar på medborgarförslag.
Bakgrund
Eva Pajala har 2017-01-13 lämnat in ett medborgarförslag gällande
källsortering och lämnar ett förslag om ett kärl med fyra fack för att varje
hushåll ska kunna hantera sin källsortering.
Sammanfattning
Mjölby kommun införde systemet med Gröna påsen i slutet av 2014 gjordes
en förstudie. I förstudien presenteras olika system för insamling av
matavfall, och fastighetsnära insamling (FNI) med fyrfackskärl var ett av
alternativen. Efter förstudien tog kommunstyrelsen ett beslut om att införa
systemet med optisk sortering av matavfall (Gröna påsen). Därefter har
verksamheten planerats utifrån det system som kommunstyrelsen beslutade
om.
Det finns ett värde i att ha fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I
dagsläget innebär det dock för stora investeringskostnader. Service- och
teknikförvaltningen har exempelvis köpt in nya sopbilar som är anpassade
efter nuvarande system för avfallsinsamling. Det är dock inte uteslutet att
införa ett annat system i framtiden.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-06-22
Tekniska nämndens beslut § 40/2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2017-02-07
Medborgarförslag 2017-01-13
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tackar för förslaget.
2. Medborgarförslaget avslås.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum
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Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Källsortering i form av fyrfackskärl - svar på
medborgarförslag.
Bakgrund
Eva Pajala har 2017-01-13 lämnat in ett medborgarförslag gällande
källsortering och lämnar ett förslag om ett kärl med fyra fack för att
varje hushåll ska kunna hantera sin källsortering.
Sammanfattning
Mjölby kommun införde systemet med Gröna påsen i slutet av 2014
gjordes en förstudie. I förstudien presenteras olika system för
insamling av matavfall, och fastighetsnära insamling (FNI) med
fyrfackskärl var ett av alternativen. Efter förstudien tog
kommunstyrelsen ett beslut om att införa systemet med optisk
sortering av matavfall (Gröna påsen). Därefter har verksamheten
planerats utifrån det system som kommunstyrelsen beslutade om.
Det finns ett värde i att ha fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I
dagsläget innebär det dock för stora investeringskostnader. Serviceoch teknikförvaltningen har exempelvis köpt in nya sopbilar som är
anpassade efter nuvarande system för avfallsinsamling. Det är dock
inte uteslutet att införa ett annat system i framtiden.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-06-22
Tekniska nämndens beslut § 40/2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2017-02-07
Medborgarförslag 2017-01-13
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tackar för förslaget
2. Medborgarförslaget avslås

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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TEKN/2017:74

Medborgarförslag Fyrfackskärl - svar på medborgarförslag till
kommunstyrelsen
Bakgrund
Den 13 januari 2017 inkom Eva Pajala med ett medborgarförslag, som
behandlades i kommunfullmäktige den 7 februari 2017. I
medborgarförslaget föreslås att källsortering med fyrfackskärl vid hemmet
införs. Eva Pajala menar att det inte känns miljövänligt att ta bilen till en
återvinningsstation. Ytterligare en konsekvens är att mycket avfall som
borde sorteras ut hamnar i den vanliga soppåsen istället.
Bedömning
Innan Mjölby kommun införde systemet med Gröna påsen i slutet av 2014
gjordes en förstudie. I förstudien presenteras olika system för insamling av
matavfall, och fastighetsnära insamling (FNI) med fyrfackskärl var ett av
alternativen. Efter förstudien tog kommunstyrelsen ett beslut om att införa
systemet med optisk sortering av matavfall (Gröna påsen). Därefter har
verksamheten planerats utifrån det system som kommunstyrelsen beslutade
om.
Service- och teknikförvaltningen delar förslagsställaren uppfattning om att
det finns ett värde i att erbjuda möjlighet till sortering av förpackningar i
anslutning till bostaden, så kallade fastighetsnära insamling. I det här fallet
med fyrfackskärl. I dagsläget skulle det dock innebära för stora
investeringskostnader då vi nyligen upphandlat och köpt in nya sopbilar. De
nya sopbilarna är inte anpassade efter att hämta fyrfackskärl. Det är inte
uteslutet att införa ett system med fastighetsnära insamling i framtiden, men
det är inte aktuellt i dagsläget.
Barnperspektivet
Det är viktigt att barn har kunskap kring källsortering av avfall. Som regel
källsorteras avfallet inledningsvis inomhus i separata behållare. Då har barn
en möjlighet att vara delaktiga och öka sin kunskap kring källsortering.
Kunskapsmässigt bör det därför inte spela någon större roll om avfallet
sedan hamnar på en återvinningsstation eller i ett fyrfackskärl i direkt
anslutning till hemmet.
Sammanfattning
Det finns ett värde i att ha fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I
dagsläget innebär det dock för stora investeringskostnader. Service- och
teknikförvaltningen har exempelvis köpt in nya sopbilar som är anpassade
efter nuvarande system för avfallsinsamling. Det är dock inte uteslutet att
införa ett annat system i framtiden.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslaget om fyrfackskärl 2017:74
Tekniska nämndens beslut
Avslå medborgarförslaget gällande ett införande av fastighetsnära insamling
med fyrfackskärl.
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunfullmäktige
Va-avfallschef

Utdragsbestyrkande
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Källsortering - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Eva Pajala föreslår i ett medborgarförslag att källsortering med sopkärl vid hemmet
införs.
Då motsvarande frågor sorterar under kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds av tekniska nämnden och
beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag medborgarförslag daterad 2017-01-24
Medborgarförslag daterad 2017-01-13
Kommunfullmäktige beslutar
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Akten
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