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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2019-08-05 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden  

 

 

Remiss: Motion ”Se över och förbättra avfallshanteringen 
inom alla kommunala verksamheter – exempelvis 
gruppboendens hantering är bristfällig”, svar senast 20 
september 2019 

Diarienummer: TN-2019-00614 

Sammanfattning av ärendet 

Motion av Joakim Granberg (RP) 

”Se över och förbättra avfallshanteringen inom alla kommunala verksamheter – 
exempelvis gruppboendens hantering är bristfällig” 

 

Det pågår ett omfattande förbättringsarbete och under 2019-2020 kommer Miljönären lanseras i alla 

verksamheter inom kommunkoncernen. Miljönären är en källsorteringsstandard som används av alla 

skolor och förskolor i kommunen. Det är i grunden en fastighetsnära återvinningslösning med tydliga 

kärl för olika avfall, tanken är att göra det så enkelt som möjligt att återvinna rätt.  

Under 2019 sker planering och inventering av samtliga fastighter och deras återvinningsbehov. Under 

2020 sker installation av Miljönären i alla kommunala verksamheter.  

Telge Fastigheter bekostar ombyggnationer i egna fastigheter som eventuellt kan behövas i samband 

med införandet. Övriga investeringskostnader exempelvis kärl och skyltar samt driftkostnader för skötsel 

och hantering, finansieras av berörda kommunkontor och kommunala bolag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TN-2019-00614 

Motion KS 19/190 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Att nämnden lämnar tjänsteskrivelsen som svar på Joakim Granbergs motion. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Joakim Granberg 



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

TN-2019-00614 
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Homan Gohari Mats Johannesson 

Samhällsbyggnadsdirektör t f Strategichef 

 

 

Handläggare: 

Tomas Thernström 

   

Telefon 08 – 523 02 692   

E-post: tomas.thernstrom@sodertalje.se 
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MOTION

Till kommunalfullmaktige

Se over och forbattra avfallshanteringen inom alia kommunala
verksamheter- Exempelvis gruppboendens hantering ar bristfallig.

Bakgrund

Realistpartiets Ola Karlsson arbetar pa ett kommunalt gruppboende och konstaterar att det
ar brist pa instruktioner om hur dessa boenden skall skota avfallshanteringen.
Enligt Ola sa anvander man inte ens de grona pasarna och det saknas helt rutiner for att
hantera boendets avfall.

Det finns inga forutsattningar for en fungerande sopsortering pa vara gruppboenden.

Motivering

Enligt Sodertaljes antagna miljo - och klimatprogram 2018-2021 sa skall kommunens
avfallshantering vara sa miljovanligt och atervinningsinriktad som mojligt, darfor sa servi det
som helt naturligt att aven kommunens gruppboenden skall ha en fungerande
avfallshantering.

Bedomning

Kostnaden for att mojliggora en fungerande avfallshantering pa kommunens gruppboenden
ar sa pass lag att den bar rymmas inom befintlig budget, elier genom ett mindre tillskott av
resurser om nodvandigt.

Kommunfullmaktige

Fullmaktige ska bevilja motionen och ge berorda enheter i uppdrag att arrangera sa att
avfallshanteringen sker enligt malen i miljo och avfallsplanen.

Sodertalje den 2019-04-06

Sign:______
"~>

Namnfortydligande

Joakim Granberg

Motionen framtagen i samarbete med Ola Karlsson (RP).



  REMISS    190531 
 
KS 
  
Diarienummer KS 19/190 
 
 
Till  Tekniska nämnden   
 
 
Från  Joakim Granberg (RP)  
 
 
För yttrande senast 20 september 2019 
 
 
 
Innehåll Motion av Joakim Granberg (RP) 

”Se över och förbättra avfallshanteringen inom alla 
kommunala verksamheter – exempelvis gruppboendens 
hantering är bristfällig” 

 
 
Kommentar Motion väckt vid kommunfullmäktige 2/5 -19, remitteras till 

tekniska nämnden, omsorgsnämnden och Telge Fastigheter för 
svar senast 20 september 2019. 

 
 
 
 
 
  
 På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande 
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