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Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) 
om insatser för att öka besöken, 
informationen och tillgängligheten till 
återvinningscentralerna 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Björn Tidland väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att motionen skulle tillstyrkas. 

Helene Odenjung (L) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yrkandet 
från M, L och C den 20 november 2019. 

Karin Pleijel (MP) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yrkandet från 
V och MP den 15 november 2019. 

Blerta Hoti (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag till propositionsordning om att 
ställa proposition på om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas. 

Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Daniel 
Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel 
(MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt 
(D), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för 
att motionen skulle avstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) röstade för att motionen skulle tillstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade med tolv röster mot en att avstyrka motionen. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för att motionen skulle avstyrkas. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 20 november 2019. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 232 
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Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 15 november 2019. 

 
Göteborg den 20 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående motion av Björn Tidland 
(SD) om återvinningscentraler 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionen 

Yrkandet 
Flera remissinstanser påpekar brister i förslaget, bl.a. Miljö- och klimatnämnden, och vi 
delar dessa invändningar. Därför bör kommunfullmäktige avslå motionen. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
2019-11-15 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Avslagsyrkande angående motion av Björn 
Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, 
informationen och tillgängligheten till 
återvinningscentralerna 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionen. 

 

Yrkandet 
Stadens återvinningscentraler tjänar ett viktigt syfte för hushåll att kunna lämna 
grovavfall och farligt avfall, på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Fler fria besök är ett sätt 
att uppmuntra till att göra rätt, och förhindra att grovsopor slängs i naturen eller på 
återvinningsstationer som inte kan ta hand om den typen av avfall. 

I och med att Alliansens budget för 2020 kommer att öppna upp för fria besök på 
återvinningscentraler får den frågan anses hanterad. Vad gäller kommunikations- och 
städinsatserna stämmer vi in med förvaltningarnas bedömningar att inga enskilda åtgärder 
bör göras i dagsläget, utan kommer tas omhand i den kommande avfallsplanen. 

Kommunstyrelsen 
                                          

  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
Datum 2019-11-20 
 

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet) 
(Kristdemokraterna) 
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Yttrande angående – Motion av Björn Tidland 
(SD) om insatser för att öka besöken, 
informationen och tillgängligheten till 
återvinningscentralerna 
 

I kommunstyrelsen  

 

Yttrandet 
 

När avfallstaxan var uppe till beslut på KS 2019-10-23 så yrkade SD endast på en  
ändring ”Utöka antalet fria besök på återvinningsstationerna till tolv.” Då hade alla 
partier möjlighet att bifalla vårt yrkande, Ingen valde att gå på vår linje. 
 
Det är så typiskt för de styrande i Göteborg. Man säger sig värna om miljön, men väl 
framme vid beslut så väljer man att backa. Program och planer i all ära, men det är 
verkliga beslut som ger resultat. 
 
Alliansen protokollsanteckning i Kretslopp och Vattennämnden är väldigt förvånade och 
motsägelsefullt. 
 
”M, L och C:  Eftersom Alliansen redan idag arbetar för fria besök på ÅVC är motionen 
onödig även om vi till stora delar instämmer i motionen.  Vi har idag ett pågående arbete 
där vi ser över antalet besök, och kommer att ta upp frågan på nästa nämndmöte den 22 
oktober. 
 
Bara tomma ord. SD kräver skarpa förslag och handling.  
 
 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2019-11-15 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 3.1 
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Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för 
att öka besöken, informationen och 
tillgängligheten till återvinningscentralerna  
Motionen 
Björn Tidland (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att antalet fria besök på 
återvinningscentralerna utökas från 6 till 12 stycken. Att berörda nämnder och bolag ges i 
uppdrag att förbättra hemsidor, appar med mera så att återvinningscentralerna blir mer 
kundvänliga, lättillgängliga och informativa med syfte öka besöken och volymerna som 
återvinns på stadens återvinningscentraler. Att staden genom sociala medier och sina 
kanaler informerar kunderna om nyttan med återvinning. Att berörda nämnder och bolag 
tar fram en plan för att återvinningsstationerna i bostadsområdena aldrig ska vara helt 
fulla, och att det alltid ska vara rent på marken. Planen ska även inkludera de resurser 
som krävs för att uppnå detta. 

Motionären framhåller att en stor del av miljöpåverkan orsakas av det vi slänger i våra 
sopor. Målet måste vara att inga skadliga ämnen ska komma ut i luften eller vattnet, samt 
att återvinningsprocessen inte ska förbruka mer energi än nödvändigt. Ett självklart mål 
måste även vara att öka andelen av våra sopor som återvinns. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till kretslopp och vattennämnden, miljö- och 
klimatnämnden, konsument- och medborgarnämnden och Förvaltnings AB Framtiden. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Kretslopp och 
vattennämnden 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Protokollsanteckning M, 
L och C 

Förslagen behöver inte regleras 
i särskilda uppdrag från 
kommunfullmäktige eftersom 
antalet fria besök vid ÅVC 
ingår i beslut om avfallstaxa. 
Kommunikation ingår i 
kretslopp och vattennämndens 
uppdrag samt att kommunen 
inte ansvarar för insamlingen 
vid återvinningsstationerna. 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Avstyrker Nämndens sammanfattande 
bedömning är att förslagen, i 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-14 
Diarienummer 0649/19 
 

Handläggare 
Hedwig Andrén 
Telefon: 03-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande L 

Omröstning 

tillämpliga delar, med fördel 
omhändertas i processen med 
framtagandet av den nya 
avfallsplanen A2030 som just 
nu pågår. Det befintliga 
insamlingssystemet med 
återvinningsstationer kommer 
att ses över och förändras i 
grunden med stöd av ny 
lagstiftning. Processen startar 
under hösten 2019. Därmed är 
förslagets beslutspunkt rörande 
återvinningsstationer inaktuell. 

Konsument- och 
medborgarnämnden 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

 

Förvaltningen anser att det är 
klokt att invänta den nya 
regionala avfallsplanen som 
kommer gälla från 2021–2030. 
Några av målen berör de 
föreslagna åtgärderna i 
motionen. Handlingsplaner 
kommer att tas fram för målen i 
avfallsplanen. Det kan därför 
vara värt att invänta enstaka 
åtgärder till dess man har en 
helhetsbild av vilka åtgärder 
som ska prioriteras. 

Förvaltnings AB 
Framtiden 

Anser motionen besvarad 
enligt synpunkter i 
yttrandet. 

Protokollsanteckning D 

De återvinningsstationer som 
finns i koncernens 
bostadsområden ansvarar FTI 
(Förpackning- och 
Tidningsinsamlingen) för både 
vad gäller tömning och 
städning. Det innebär att de 
förvaltande bostadsbolagen inte 
har någon rådighet över 
skötseln av dessa platser. 

I de flesta fall har hyresgäster 
inom Framtiden möjlighet att 
lämna sina förpackningar 
fastighetsnära. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kretslopp och vattennämnden framför att om det antalet fria besök ökar kommer det att 
innebära ökade kostnader för driften av återvinningscentralerna. Kostnaden skulle inte 
utgöras av hantering av ökade avfallsmängder från hushållen utan för hantering av 
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besöksvolymen och för det verksamhetsavfall som felaktigt skulle lämnas in som 
grovavfall. En översiktlig uppskattning är att det skulle ge 5-10 mnkr per år i förlorade 
intäkter och ökade kostnader vilket innebär 1-2 procent högre avfallstaxa. För en 
genomsnittlig kund som idag betalar 1 500 kr per år är det en ökning med 15-30 kronor 
per år. 

Avseende kommunikationsfrågorna så kan en utökad kommunikation öka kostnaderna 
ytterligare. 

Barnperspektivet 
Barn och unga är idag mycket medvetna när det gäller frågan om behovet av sortering 
och återvinning samtidigt som de lär av hur vuxna i dess omgivning gör.  

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet  
Tillgång till att kunna sortera och återvinna behöver vara enkel och ges tillgång till över 
hela staden så att det är lätt att bli en medveten konsument som tar ansvar för sin 
förbrukning. 

Miljöperspektivet  
Ett ökat antal fria besök kan innebära att fler åker oftare med en mindre mängd avfall 
vilket innebär ökad trafik och därmed negativ påverkan på luftkvalitet, buller och klimat. 
Fria besök bedöms inte bidra till att minska konsumtion eller avfallsproduktion, men 
möjliggör ökad sortering och kan eventuellt minska risken för dumpning. 

Omvärldsperspektivet  
Många kommuner i Sverige erbjuder fria besök för privatpersoner vid sina 
återvinningscentraler (ÅVC) och tillåter företagsbesök mot avgift. För att få en lagenlig 
användning av taxepengarna kombineras i de större städerna de fria besöken med andra 
begränsningar så att inte avgifter som betalas för hushållsavfall felaktigt används för 
verksamhetsavfall. Till exempel i Stockholm är inte företagsmärkta bilar välkomna till 
alla ÅVC och i Malmö kontrolleras alla kunder med mycket avfall. I andra kommuner 
väljer man att ta betalt för allt bygg- och rivningsavfall, eller så gör man som i Göteborg 
och reglerar antalet besök. 

Utmaningen att nå fram med kommunikation och förändra folks avfallsbeteende är känd i 
de flesta kommuner. Inom olika nätverk och branschorganisationer nationellt och 
internationellt delar kommunerna med sig av sina olika metoder och kampanjer för att 
lära av varandra. Göteborg deltar i flera av dessa aktiviteter. 

Avseende återvinningsstationerna har en förordningsförändring trätt i kraft som innebär 
att producenterna behöver söka tillstånd från Naturvårdsverket för sina insamlingssystem 
samt att det ställs allt högre krav på producenternas service kopplat till återvinning. 

 
 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör för Stadsutveckling Stadsdirektör 
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Bilagor: 
1. Motionen 
2. Kretslopp och vattennämndens handlingar 
3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 
4. Konsument- och medborgarnämndens handlingar 
5. Förvaltnings AB Framtidens handlingar 
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Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för 
att öka besöken, informationen och 
tillgängligheten till återvinningscentralerna 
 

En stor del av miljöpåverkan orsakas av det vi slänger i våra sopor. Detta är inte hållbart i 

längden. Ett begrepp som ständigt återkommer i miljödebatten är cirkulär ekonomi. Man 

måste ta hänsyn till miljöpåverkan i en produkts alla steg. Konstruktion och tillverkning 

kräver energi och råvaror. Användandet kan påverka miljön på många sätt. Slutligen när 

produkten är förbrukad kommer den belasta miljön vid återvinning, eftersom även detta 

kräver energi och transporter. Målet måste vara att inga skadliga ämnen ska komma ut i 

luften eller vattnet, samt att återvinningsprocessen inte ska förbruka mer energi än 

nödvändigt. Ett självklart mål måste även vara att öka andelen av våra sopor som 

återvinns. 

Vad kan då Göteborg stad göra för att dess invånare ska källsortera mer och lämna större 

andel av sina sopor till återvinning? 

Återvinningscentraler 

I Göteborg finns ett antal återvinningscentraler som fungerar mycket bra. Det är ordning 

och reda. Kunnig personal bistår kunderna med information om var de ska slänga sina 

sopor. Det som återvinns har ett värde som kan generera vinst på marknaden. Råvaror kan 

återvinnas. Kompostering kan säljas som jordförbättring. Metaller har ett värde. 

Brännbart material kan förbrännas och generera el och värme. Återvinning är alltså ingen 

nettokostnad för staden.  

Göteborgs husägare har 6 kostnadsfria besök per år på återvinningscentralerna, därefter 

kostar ett besök 316 kronor. Det är kontraproduktivt att man endast har 6 fria besök.  

Varje besök innebär en uppoffring för kunden som tar sig tid att källsortera och köra till 

en återvinningscentral. Varje besök genererar även vinst för staden eftersom man kan 

sälja mycket av det återvunna. 

Miljövinsten blir stor för varje besök, och 12 fria besök vore därför mer rimligt. 

Om man inte vill betala 316 för ett besök så är det risk att återvinningsbart avfall hamnar i 

hushållssoporna, eller i värsta fall deponeras i naturen 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 79 
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Hemsidan, tillgänglighet och kundvård 

Göteborgs invånare måste ses som kunder och staden måste ha högsta kvalitet på 

kundservice. Hemsidan måste bli mer kundvänlig då det gäller tider och platser för 

återvinningscentraler. Man måste känna sig välkommen på återvinningscentralerna 

genom uppmuntran och tips genom sociala medier att man är en miljöhjälte som besöker 

en återvinningscentral. Göteborg måsta informera kunderna om att återvinningen bidrar 

till ett mer hållbart samhälle, och att man skapar ett värde för det allmänna, men även för 

sig själv när man återvinner.  

När det gäller återvinningsstationerna måste staden ta ett större ansvar för att det ska vara 

rent och snyggt när man besöker en återvinningsstation i sitt bostadsområde. Det får 

aldrig vara så fullt att man inte kan slänga, det får inte ligga skräp på marken. Som kund 

måste man ha en positiv känsla när man varit på stationen. Göteborg måste ha nöjda 

kunder. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

Att antalet fria besök på återvinningscentralerna utökas från 6 till 12. 

Att berörda nämnder och bolag ges i uppdrag att förbättra hemsidor, appar mm så de blir 

mer kundvänliga, lättillgängliga och informativa med syfte öka besöken och volymerna 

på stadens återvinningscentraler. 

Att staden och genom sociala medier och sina kanaler informerar kunderna om nyttan 

med återvinning. 

Att berörda nämnder och bolag tar fram en plan för att återvinningsstationerna i 

bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att det alltid ska vara rent på marken. 

Planen ska även inkludera de resurser som krävs för att uppnå detta. 

 

Björn Tidland (SD) 
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§ 174 0325/19 

Yttrande över remiss Motion om insatser för att öka 
besöken, informationen och tillgängligheten till 
återvinningscentralerna 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att skicka bifogat yttrande till 

kommunstyrelsen som svar på remitterad motion. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2019-09-10 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsanteckning 

M, L och C:  

Eftersom Alliansen redan idag arbetar för fria besök på ÅVC är motionen onödig 

även om vi till stora delar instämmer i motionen.  

Vi har idag ett pågående arbete där vi ser över antalet besök, och kommer att ta 

upp frågan på nästa nämndmöte den 22 oktober.  

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-09-23 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

Ordförande 

 

_______________________ 

 Claes Johansson 

Justerande 

 

______________________ 

 Jöran Fagerlund 
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Yttrande över remiss Motion om insatser för att öka 
besöken, informationen och tillgängligheten till 
återvinningscentralerna  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att skicka bifogat yttrande till kom-

munstyrelsen som svar på remitterad motion. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har översänt en motion om insatser för att öka besöken, inform-

ationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna (ÅVC) till kretslopp och 

vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, konsument och medborgarservice och 

Förvaltnings AB Framtiden för yttrande. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om att öka antalet fria besök på 

återvinningscentralerna från 6 till 12. Att berörda nämnder och bolag ges i upp-

drag att förbättra hemsidor, appar mm så de blir mer kundvänliga, lättillgängliga 

och informativa med syfte öka besöken och volymerna på stadens återvinnings-

centraler. Att staden och genom sociala medier och sina kanaler informerar kun-

derna om nyttan med återvinning. Att berörda nämnder och bolag tar fram en plan 

för att återvinningsstationerna i bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att 

det alltid ska vara rent på marken. 

Förvaltningen föreslår att motionens samtliga punkter avstyrks då dessa frågor 

inte behöver regleras i särskilda uppdrag från kommunfullmäktige eftersom anta-

let fria besök vid ÅVC ingår i beslut om avfallstaxa, kommunikation ingår i vårt 

uppdrag och kommunen inte ansvarar för insamlingen vid återvinningsstationerna. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

1. Yttrande över motion om insatser för att öka besöken, informationen 

och tillgängligheten till återvinningscentralerna 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-10 

Diarienummer 0325/19 

 

Strategisk samordning  

Ann-Louise Eliasson 

Telefon: 031-368 27 75 

E-post:  

ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se  
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har översänt en motion av Björn Tidland (SD) om insatser för 

att öka besöken, informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna till 

Kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, konsument och med-

borgarservice och Förvaltnings AB Framtiden för yttrande med svar senast 2019-

09-30. 

Förvaltningens bedömning 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att antalet fria besök på återvin-

ningscentralerna (ÅVC) utökas från 6 till 12. Bakgrunden till att det föreslås är att 

det skulle vara en miljövinst och en ekonomisk vinst med fler besök.  

Kretslopp och vatten driver fem återvinningscentraler i Göteborg till en kostnad 

som 2018 uppgick till 76 miljoner kronor, varav 46 mkr var behandlingsavgifter. 

Tyvärr är efterfrågan på återvunnet material inte så hög idag att det insamlade 

materialet genererar vinster. Kostnaderna för återvinningscentralerna finansieras 

av den avfallsavgift som tas ut för sophämtningen för hushållsavfallet. Vi instäm-

mer i att sorteringen ger en miljövinst då materialen i många fall kan nyttjas bättre 

än om de lämnas som restavfall eller dumpas. Samtidigt vore det ännu bättre om 

produkterna fick en längre livslängd och inte blev grovavfall ännu. 

Idag har varje vuxen göteborgare rätt till ett kort med sex fria besök (inte bara 

husägare som det står i motionen) vilket innebär att i hushåll med två vuxna har 

man totalt 12 fria besök. Normalt registreras totalt 270 000 besök per år vid 

ÅVC:erna. Det är endast knappt två procent av kortinnehavarna som väljer att 

göra så många som sex besök per år. Förvaltningen ser i de enkäter som görs att 

kunderna skulle uppskatta möjligheten till fler fria besök, men vi ser också att det 

finns negativa konsekvenser som i så fall behöver hanteras.  

Syftet med begränsningen är dels att hålla nere transporterna och dels att få en 

rättvis finansiering. Återvinningscentralerna har en begränsad kapacitet och det 

uppstår köer och ökar olycksrisken med många besökare, vi vill heller inte upp-

mana till onödiga transporter eller höga avfallsmängder. Avfallsavgiften som tas 

ut för hantering av hushållsavfall får inte bekosta hantering av verksamheters av-

fall eller privatpersoners bygg- och rivningsavfall och att hålla nere antalet fria be-

sök är ett sätt att försöka undvika fel finansiering. Idag används privatpersoners 

fribesök av verksamheter enligt de mätningar som förvaltningen genomfört. Be-

gränsningen innebär också att hushåll med mindre mängder grovavfall inte i så 

stor utsträckning behöver betala för hushåll som genererar mycket grovavfall. Det 

är av dessa olika skäl som en genomsnittlig självkostnadsavgift tas ut från sjunde 

besöket då den som har stora avfallsmängder får betala sin kostnad enligt princi-

pen att förorenaren betalar.  

Förvaltningen har i ett annat ärende (dnr 375/19) utrett möjligheten att utöka anta-

let fria besök som underlag för nämndens inriktning i denna taxefråga. Ärendet är 

återremitterat och fortsatta utredningar pågår. 
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Antalet fria besök och avgiften för besöken regleras i avfallstaxan som fastställs i 

kommunfullmäktige. Kretslopp och vattennämnden tar vanligen fram ett förslag 

till taxebeslut varje år där denna reglering ingår. Förvaltningen ser inget behov 

av ett särskilt beslut om antalet fria besök i kommunfullmäktige utan anser 

att detta även fortsättningsvis bör regleras i avfallstaxan och föreslår därför 

att denna punkt avstyrks.  

I motionen föreslås att berörda nämnder och bolag ges i uppdrag att förbättra 

hemsidor, appar mm så de blir mer kundvänliga, lättillgängliga och informativa 

med syfte öka besöken och volymerna på stadens återvinningscentraler. Samt att 

staden genom sociala medier och sina kanaler informerar kunderna om nyttan 

med återvinning.  

Förvaltningen ser inget behov av att öka besöken eller volymerna på återvinnings-

centralerna. En övergripande målsättning inom miljöarbetet är att avfallsmäng-

derna ska minska. Vi strävar efter att det ska vara lätt att göra rätt. I förvaltningens 

ordinarie uppdrag ingår att informera om hur och var man sorterar, om öppettider 

och liknande information.  

I motionen framhålls att hemsidan behöver bli mer kundvänlig då det gäller tider 

och platser för återvinningscentraler. Eftersom hemsidan goteborg.se innehåller 

väldigt mycket information om allt som finns och händer i staden blir det ibland 

långa vägar att klicka sig fram från startsidan. Från startsidan behöver man idag 

gå via Avfall och återvinning till Här lämnar hushåll avfall för att komma till in-

formationen om återvinningscentralerna, men genom att använda en sökmotor (till 

exempel google) kommer man till samma information direkt. Under den senaste 

månaden (2019-08-10 till 2019-09-09) hade informationssidan om återvinnings-

centralerna 9 000 besökare (som jämförelse hade sidan om biblioteken 20 000 be-

sökare). Om man loggar in på Mina sidor på hemsidan kan man hantera sitt ÅVC-

kort och se sina genomförda besök och hur många besök man har kvar och be-

ställa nytt kort. 

Kretslopp och vatten använder sociala medier och andra kanaler för att informera 

bland annat om nyttan med återvinning. Som exempel kan nämnas en kampanj 

tillsammans med andra kommuner i regionen för att få fler att sortera ut matavfall 

som under början av 2019 spreds via informationstavlor på stan, bioreklam, kam-

panjsida, Youtube, Facebook, dekaler på sopbilar samt genom informatörer utan-

för mataffärer. Kretslopp och vattens facebooksida har 1400 följare, vår verksam-

het Återbruket på kretsloppsparken har 4000 följare och en testverksamhet 

”Fixoteket” har 2000. Ibland passar det även att informera genom stadens fa-

cebooksida som har ca 25 000 följare, till exempel nu i september informerades 

om att sortera ut farligt avfall. Vi har också bidragit med den fiktiva karaktären 

Avfallsfria Ada till stadens gemensamma kommunikationssatsning Green-

hackgbg. Vissa inlägg ses av många fler än följarna. Vi bedriver också ett aktivt 

mediearbete kring dessa frågor som gett både radioinslag och artiklar i tryckt me-

dia.  

https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning
https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning
https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall
https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall
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Samtidigt kan vi se att det är svårt att nå fram eftersom det fortfarande är många 

som inte sorterar allt som går att sortera. Därför vill vi fortsätta att försöka nå fram 

och motivera fler. I våra kund- och brukarenkäter svarar göteborgarna att de vill 

ha bättre återkoppling på vad det blir av materialet, många sorterar mycket utan 

att riktigt tro på att det gör nytta. Eftersom mycket av informationen till götebor-

garna som bor i flerbostadshus om avfallshantering går genom olika hyresvärdar 

ser vi dessa som en annan viktig kanal. Vi erbjuder därför Avfallsinformatörer 

som knackar dörr och informerar, då en personlig kontakt visat sig ge bättre effekt 

på sorteringsresultatet.  

En del av informationen är lagstadgad genom kommunallagen och miljöbalken, 

men utöver det ser förvaltningen kommunikation som strategiskt mycket viktig 

för att lyckas med vårt uppdrag. Utöver kommunikation är de praktiska förutsätt-

ningarna i form av insamlingssystem och tillgängliga tjänster mycket viktiga för 

att förbättra återvinningen. Kretslopp och vatten ser det som en väsentlig del av 

vårt ordinarie uppdrag att kommunicera på ett lättillgängligt sätt i kanaler 

som når fram och ser därför inget behov av några särskilda uppdrag från 

kommunfullmäktige avseende detta och föreslår därför att de två punkterna 

om kommunikation avstyrks. 

I motionen föreslås även att berörda nämnder och bolag tar fram en plan för att 

återvinningsstationerna i bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att det 

alltid ska vara rent på marken. Planen ska även inkludera de resurser som krävs 

för att uppnå detta.  

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 

(FTIAB) på uppdrag av producenterna. Producenterna av förpackningar och tid-

ningar har en lagstadgad skyldighet att samla in förpackningar och tidningar. De 

driver därför återvinningsstationerna (genom sitt gemensamma bolag FTIAB) där 

göteborgarna ska lämna sitt producentansvarsavfall. De har bygglov för, bekostar 

mark, anordningar och behållare, tömmer och städar stationerna. Producenterna 

ska samråda med kommunerna avseende sin insamling och då deltar Kretslopp 

och vatten. Förvaltningen framför då att det finns ett missnöje med återvinnings-

stationerna för att de är nedskräpade och fulla, vilket vi tydligt kan se i våra kund-

enkäter, genom att vi får in många klagomål och genom dialog med miljöförvalt-

ningen. Vi kommunicerar mer specifikt med FTIAB om någon station är extra 

problematisk och stöttar ibland med lämpliga informationsåtgärder. Tidigare ägde 

Kretslopp och vatten anläggningarna, som plattor, staket etc. vid återvinningsstat-

ionerna, men de har nu successivt sålts till FTIAB. Kretslopp och vatten agerar 

mellanhand mellan fastighetskontoret och FTIAB för markarrende för de stationer 

som står på stadens mark. Vi tar också fritt emot eventuellt grovavfall som FTIAB 

städar bort från stationerna. Avseende miljötillsyn av att stationerna sköts med 

tömning och städning så ligger det uppdraget på miljö- och klimatnämnden. 

Bygglov för stationerna hanteras av byggnadsnämnden. Att återvinningsstation-

erna finns och erbjuder insamling med hög service är viktigt för att göteborgarna 
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ska kunna bidra till återvinningen och samhället nå uppsatta mål inom avfallsom-

rådet. I och med en ny producentansvarsförordning skärps nu kraven på producen-

terna och förhoppningsvis kommer det innebära en högre service till götebor-

garna. Eftersom det inte är kommunen som driver stationerna eller ansvarar 

för insamling av producentansvarsavfall ser förvaltningen inget behov av ett 

särskilt uppdrag från kommunfullmäktige inom området och föreslår att 

punkten avstyrks. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att öka antalet fria besök skulle innebära ökade kostnader för driften av återvin-

ningscentralerna. Då nästan samtliga privatpersoner som har ett återvinningskort 

väljer att göra sex besök eller färre och vi inte har ett stort problem med dumpat 

grovavfall från privatpersoner idag är förvaltningens bedömning att hushållens 

grovavfall lämnas till en ÅVC idag. Kostnaden skulle därför inte utgöras av han-

tering av ökade avfallsmängder från hushållen utan för hantering av besöksvoly-

men och för det verksamhetsavfall som felaktigt skulle lämnas in som grovavfall. 

En översiktlig uppskattning är att det skulle ge 5-10 mkr per år i ökade kostnader 

och förlorade intäkter eller innebära 1-2 procent högre avfallstaxa. För en genom-

snittlig kund som idag betalar 1 500 kr per år är det 15-30 kronor per år. 

Avseende kommunikationsfrågorna så skulle en utökad kommunikation öka kost-

naderna. Det är svårt att mäta om kommunikationen är kostnadseffektiv, då det 

inte är säkert att ens dyra kampanjer når fram och uppfyller syftet, det finns 

mycket annan information som konkurrerar om uppmärksamheten. Förvaltningen 

strävar efter att ha ett kommunikationsarbete som bidrar till våra långsiktiga mål 

på ett effektivt sätt och väljer budskap och kanaler utifrån syfte och mottagare. 

Barnperspektivet 

Höjda avfallsavgifter som tas ut som viktavgifter kan ge en extra ekonomisk be-

lastning på hushåll som använder mycket blöjor. 

Mångfaldsperspektivet 

Konsumtionssvaga grupper missgynnas om man väljer att öka antalet fria besök 

vid återvinningscentralerna eftersom de inte kommer ha lika stor nytta av den utö-

kade servicen, men får vara med och bekosta den. Denna effekt finns redan idag, 

men förstärks om kostnaderna och antalet fria besök ökar. 

Jämställdhetsperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta per-

spektiv. 

Miljöperspektivet 

Ett ökat antal fria besök förväntas innebära ökad trafik och därmed negativ påver-

kan på luftkvalitet, buller, energianvändning och klimat. Fria besök bidrar inte till 
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att minska konsumtion eller avfallsproduktion, men möjliggör ökad sortering och 

kan eventuellt minska dumpning. 

En kommunikation som lyckas minska avfallsmängderna och ge bättre sortering 

skulle ge minskad miljöbelastning från samhällets konsumtion och avfallshante-

ring. 

Omvärldsperspektivet 

Många kommuner i Sverige erbjuder fria besök för privatpersoner vid sina åter-

vinningscentraler och tillåter företagsbesök mot avgift. I samband med den utred-

ning som gjordes under våren 2019 avseende verksamheters ÅVC-besök kontak-

tades flera kommuner och i rapporten står det att ”En stor andel av de kontaktade 

kommunerna kommenterade att avfallsmängden från företagsbesökarna troligtvis 

är större än vad de räknar med idag.” För att få en lagenlig användning av taxe-

pengarna kombineras i de större städerna de fria besöken med andra begräns-

ningar så att inte avgifter som betalas för hushållsavfall felaktigt används för verk-

samhetsavfall. Till exempel i Stockholm är inte företagsmärkta bilar välkomna till 

alla ÅVC och i Malmö kontrolleras alla kunder med mycket avfall. I andra kom-

muner väljer man att ta betalt för allt bygg- och rivningsavfall, eller så gör man 

som i Göteborg och reglerar antalet besök. 

Utmaningen att nå fram med kommunikation och förändra folks avfallsbeteende 

är känd i de flesta kommuner. Inom olika nätverk och branschorganisationer nat-

ionellt och internationellt delar kommunerna med sig av sina olika metoder och 

kampanjer för att lära av varandra. Göteborg deltar i flera av dessa. 

Avseende återvinningsstationerna har en förordningsförändring trätt i kraft som 

innebär att producenterna behöver söka tillstånd från Naturvårdsverket för sina in-

samlingssystem. Det ställs också högre krav på deras service.  

Expedieringskrets 
Kommunstyrelsen  
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Bilaga 1. Yttrande över motion om insatser för att öka besö-
ken, informationen och tillgängligheten till återvinningscen-
tralerna 
 

Kommunstyrelsen har översänt en motion om insatser för att öka besöken, inform-

ationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna (ÅVC) till kretslopp och 

vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, konsument och medborgarservice och 

Förvaltnings AB Framtiden för yttrande. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om att öka antalet fria besök på 

återvinningscentralerna från 6 till 12. Att berörda nämnder och bolag ges i upp-

drag att förbättra hemsidor, appar mm så de blir mer kundvänliga, lättillgängliga 

och informativa med syfte öka besöken och volymerna på stadens återvinnings-

centraler. Att staden och genom sociala medier och sina kanaler informerar kun-

derna om nyttan med återvinning. Att berörda nämnder och bolag tar fram en plan 

för att återvinningsstationerna i bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att 

det alltid ska vara rent på marken. 

Kretslopp och vattennämnden avstyrker motionens samtliga punkter då 

dessa frågor inte behöver regleras i särskilda uppdrag från kommunfullmäktige ef-

tersom antalet fria besök vid återvinningscentralerna ingår i kommunfullmäktiges 

beslut om avfallstaxa, kommunikation ingår i vårt ordinarie uppdrag och kommu-

nen inte ansvarar för insamlingen vid återvinningsstationerna. 

Avseende antalet fria besök kommer nämnden att besluta om ett förslag till avfall-

staxa under hösten där bland annat en avvägning mellan en hög service och en 

rättvis debitering ligger till grund för beslutet.  

Avseende kommunikation och återvinningsstationer avser nämnden fortsätta ta 

ansvar för dessa frågor i enlighet med vad som följer av lagar, regler och regle-

mente. 
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§ 178  Dnr 2019-8063 
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om motion av 
Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, 
informationen och tillgängligheten till återvinnings-
centralerna, 0649/19 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen. 

2. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, 
informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-12 med bilaga. 

Yrkanden 
Axel Darvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att miljö- och klimatnämnden 
avstyrker motionen. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på vart och ett av de två förslagen i yrkandet från Axel 
Darvik (L) och finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2019-09-27 
 
  

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23 
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§ 178 forts. 
Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-09-27. 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om 
motion av Björn Tidland (SD) om insatser för 
att öka besöken, informationen och 
tillgängligheten till återvinningscentraler 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, 
informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen är positiv till motionens uttalade ambition att se över vad Göteborgs stad 
kan göra för att dess invånare ska källsortera mer och lämna större andel av sina sopor till 
återvinning. Denna viljeinriktning behandlas i stor utsträckning i det pågående arbetet 
med att ta fram en ny avfallsplan för åren 2021 – 2030 (A2030).  

Det befintliga insamlingssystemet med återvinningsstationer kommer att ses över och 
förändras i grunden med stöd av ny lagstiftning. Processen startar under hösten 2019. 
Därmed är förslagets beslutspunkt rörande återvinningsstationer inaktuell.  

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att motionen, i tillämpliga delar, med 
fördel omhändertas i processen med framtagandet av den nya avfallsplanen A2030 som 
just nu pågår. Enligt tidsplanen kan kommunfullmäktige anta planen som stadens nya 
kommunala avfallsplan i slutet av våren 2020.   

Ekonomiska konsekvenser 
För miljöförvaltningens del har förslaget inga direkta ekonomiska konsekvenser. Det kan 
innebära en något ökad kostnad för informationsinsatser, men samtidigt en något minskad 
kostnad för tillsyn av nedskräpning.    

Motionens förslag innebär bland annat en ökad skattefinansiering av besöken på 
återvinningscentraler. Kretslopp och vattennämnden ansvarar för återvinningscentralerna 
och kan bäst bedöma de ekonomiska konsekvenserna för stadens räkning.  

Barnperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-12 
Diarienummer 2019-8063 
 

Handläggare  
Gunnar Edlund 
Telefon: 031-368 37 11 
E-post: gunnar.edlund@miljo.goteborg.se 
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Mångfaldsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån miljöperspektivet beskrivs under rubriken 
Förvaltningens bedömning.  

Omvärldsperspektivet 
De aspekter som miljöförvaltningen har funnit utifrån omvärldsperspektivet gäller dels de 
förordningsändringar som trädde i kraft 1 januari 2019 avseende Förordning (2018:1462) 
om producentansvar för förpackningar och Förordning (2018:1463) om producentansvar 
för returpapper. Dels att en ny avfallsplan för Göteborgsregionen just nu håller på att 
arbetas fram.  

Nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper 
Ändringarna består i att det från och med 1 januari 2021 krävs tillstånd för att driva ett 
insamlingssystem (TIS). Ytterligare förändringar avser införandet av fastighetsnära 
insamling (FNI) av förpackningar och returpapper. Från och med den 1 januari 2021 ska 
minst 60 % av landets bostadsfastigheter erbjudas gratis borttransport av förpacknings- 
och returpappersavfall genom bostadsnära insamling. Från och med den 1 april 2025 ska 
alla bostadsfastigheter erbjudas insamling av sitt förpacknings- och returpapersavfall. Det 
är det tillståndspliktiga insamlingssystemet (TIS) som ska erbjuda gratis borttransport av 
fastighetens förpackningar och returpapper och systemet ska vara rikstäckande.  

För att anses lämpligt ska insamlingssystemet bland annat:  

• Ensamt, eller tillsammans med andra insamlingssystem, erbjuda bostadsnära 
insamling för de vanligt förekommande förpackningsslagen och för returpapper, eller 
om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet uppfyllas genom 
kvartersnära insamling, enligt 45 § förpackningsförordningen eller 14 § 
returpappersförordningen.  

• Tillhandahålla insamlingsplatser för det returpapper som inte samlas in bostadsnära 
eller kvartersnära, enligt 15 § punkt 1 returpappersförordningen (gäller inte 
förpackningar).  

• Tillhandahålla insamlingsplatser av skrymmande sällanförpackningar och övriga 
förpackningar enligt 46–47 §§ förpackningsförordningen (gäller inte returpapper).  

Det innebär att det befintliga insamlingssystemet med återvinningsstationer kommer att 
ses över och förändras i grunden. Enligt tidsplanen så kommer inledande samråd hållas i 
höst mellan tillståndspliktiga insamlingssystem och kommuner, samt andra aktörer som 
fastighetsbolag och avfallsentreprenörer.  
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Ny avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall i Göteborgsregionen 
Alla kommuner är enligt 15 kap. 41 § miljöbalken skyldiga att ha en avfallsplan som ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att 
minska avfallets mängd och farlighet. 

Den befintliga avfallsplanen (A2020) gäller till år 2020 och är gemensam för 
Göteborgsregionen. För närvarande ställer Kretslopp och vattennämnden ut förslag till ny 
avfallsplan, A2030. Planen beskriver mål och åtgärder för hur avfall ska förebyggas och 
tas om hand, samt mål och åtgärder gällande nedskräpning. Avfallsplanen omfattar såväl 
hushållsavfall som det avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter och 
sträcker sig till år 2030. Enligt tidsplanen kan kommunfullmäktige anta planen som 
stadens nya kommunala avfallsplan i slutet av våren 2020.  

 

Bilaga 
1. Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, informationen och 

tillgängligheten till återvinningscentralerna till kommunstyrelsen, 0649/19 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka 
besöken, informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna. Remissen har, 
förutom till miljö- och klimatnämnden, skickats till kretslopp och vattennämnden, 
konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden för yttrande.  

Remissen ska vara nämndbehandlad och besvarad senast 30 september 2019.  

Beskrivning av ärendet 
Remissen är en motion till kommunfullmäktige, inlämnad av Björn Tidland (SD).  

Remissinstansens förslag  
Björn Tidland (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 

Att antalet fria besök på återvinningscentralerna utökas från 6 till 12. 

Att berörda nämnder och bolag ges i uppdrag att förbättra hemsidor, appar med mera så 
de blir mer kundvänliga, lättillgängliga och informativa med syfte öka besöken och 
volymerna på stadens återvinningscentraler. 

Att staden och genom sociala medier och sina kanaler informerar kunderna om nyttan 
med återvinning. 

Att berörda nämnder och bolag tar fram en plan för att återvinningsstationerna i 
bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att det alltid ska vara rent på marken. 
Planen ska även inkludera de resurser som krävs för att uppnå detta. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är positiv till motionens uttalade ambition att se över vad Göteborgs stad 
kan göra för att dess invånare ska källsortera mer och lämna större andel av sina sopor till 
återvinning.  

Denna viljeinriktning behandlas i stor utsträckning i det pågående arbetet med att ta fram 
en ny avfallsplan för åren 2021 – 2030. I det förslag som nu ställs ut finns mål och 
åtgärdsområden för både återvinning och användarfokus. Ett föreslaget åtgärdsområde 
gällande användarfokus är till exempel ”Utveckla och anpassa tjänster bland annat genom 
digital kommunikation”.   

Det befintliga insamlingssystemet med återvinningsstationer kommer att ses över och 
förändras i grunden med stöd av ny lagstiftning. Den processen startar under hösten 2019. 
Därmed är förslagets beslutspunkt rörande återvinningsstationer inaktuell.  

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att motionen, i tillämpliga delar, med 
fördel omhändertas i processen med framtagandet av den nya avfallsplanen A2030 som 
just nu pågår. Planen är liksom den befintliga avfallsplanen (A2020) regional och 
kommer att beslutas i respektive kommuns fullmäktige.   

 

 
Anna Ledin 
Direktör 

 
Peter Berntsson 
Avdelningschef 
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§ 73, diarienummer N043-0081/19 

Svar på remiss: Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för 
att öka besöken, informationen och tillgängligheten till 
återvinningscentralerna 
 

Beslut 
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tar inte ställning till förslagen. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget yttrande. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 

justerat. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-02 med bilagan Motion från Björn Tideland 

(SD) om insatser för att öka besöken, informationen och tillgängligheten till 

återvinningscentralerna – Handling 2019 nummer 79. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-09-24 

 

Vid protokollet 
 

Konsument och medborgarservice 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

Konsument och medborgarservice 
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Sekreterare 

Irene Gustafsson 

 

 

Ordförande 

Björn Jedvert (L) 

 

Justerande 

Jesper Berglund (V) 
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Svar på remiss: Motion av Björn Tidland (SD) 

om insatser för att öka besöken, 

informationen och tillgängligheten till 

återvinningscentralerna  

Förslag till beslut 

I nämnden för konsument- och medborgarservice 

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tar inte ställning till förslagen. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget yttrande. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 

justerat. 

Sammanfattning 

För att minska miljöpåverkan från avfallet i Göteborg och för att få Göteborgs invånare 

att källsortera mer och lämna större andel av sina sopor till återvinning föreslår Björn 

Tideland (SD) i motionen att antalet fria besök på återvinningscentralerna ska utökas, att 

ett utökat informationsarbete behövs och att planer ska tas fram av berörda förvaltningar 

och bolag för hur återvinningsstationer ska hanteras på ett väl fungerande sätt, inklusive 

vilka resurser som krävs för detta. 

Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till kretslopp och vattennämnden, 

miljö- och klimatnämnden, Förvaltnings AB Framtiden och nämnden för konsument- och 

medborgarservice. Svar ska lämnas senast den 30 september 2019. 

Konsument- och medborgarservice har som uppdrag att påverka göteborgssamhället mot 

hållbara konsumtionsmönster och förvalta och utveckla stadens gemensamma externa 

digitala tjänster och kanaler. Förvaltningen erbjuder även stöd till förvaltningar och bolag 

vid utveckling av digital service och information till boende, besökare och företag. 

Kretslopp och vatten har uppdraget att svara för övergripande information och rådgivning 

i VA- och avfallsfrågor i syfte att utveckla brukarnas beteende och förhållningssätt. Det 

senare kan finansieras med avfallstaxa. Konsument- och medborgarservice kan stötta i 

utformandet av strategier för förbättrad kommunikation och att ge förutsättningar för 

hållbara konsumtionsmönster samt vid utveckling av digital service. Frågan ligger hos 

och ägs dock av Kretslopp och vatten.  

Konsument- och medborgarservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-02 

Diarienummer N043-0081/19 

 

Handläggare 

Kristina Eberth 

Telefon: 031- 365 09 58 

E-post: kristina.eberth@kom.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 

De förlag på åtgärder som föreslås i motionen kommer i sin helhet att få ekonomiska 

konsekvenser.  

Förslagen i motionen bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser för 

konsument- och medborgarservice. Förslagen kan innebära vissa arbetsinsatser för 

förvaltningen på uppdrag av Kretslopp och vatten, som då finansieras genom 

avfallstaxan.  

Barnperspektivet 

Genom att bygga ett väl fungerande system med tydlig kommunikation mot både 

invånare och verksamheter kring återvinning, kan en god anda skapas hos den yngre 

generationen och lära dem att ta ansvar för sopsortering och en ren miljö. 

Mångfaldsperspektivet  

Enligt rapporten Svenskar och hållbarhet (Insight Intelligence i samarbete med SEB, 

Sydgrönt, Svensk Handel och Hertz, 2019), vill de flesta svenskar leva mer hållbart än de 

gör idag. Var tredje person svarar att det framförallt är pengar som hindrar dem från att 

leva mer hållbart. De som tjänar mest menar att det är tidsbrist som hindrar dem från att 

leva hållbart. Det näst vanligaste svaret är att man inte har kunskap nog.  

Med dessa fakta i beaktande bör man angripa sopsorteringsfrågan ur ett jämlikhets- och 

mångfaldsperspektiv med särskild tyngdpunkt på socioekonomiska förutsättningar för att 

kunna nå önskade mål i motionen. Informationsarbetet och tillgängliggörandet för ökad 

återvinning och sortering bör målgruppsanpassas.  

Jämställdhetsperspektivet  

Enligt rapporten Svenskar och hållbarhet (2019), anser kvinnor i större utsträckning än 

män att de lever hållbart. De flesta svenskar skulle också vilja leva mer hållbart än de gör 

idag. Kvinnor vill det i större utsträckning än män.  

Med utgångspunkt i ovanstående studie, kan motionens mål och åtgärder därför vara 

enklare att få gehör för hos större andel kvinnor än män. Vid eventuellt genomförande av 

åtgärder är det därför viktigt att de hållbara alternativen upplevs som enkla, attraktiva och 

självklara, oavsett om man är kvinna eller man.   
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Miljöperspektivet 

Åtgärderna i motionen syftar till att öka andelen återvunnet avfall. I avfallstrappan som 

återfinns i EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken, tecknas en prioriteringsordning för hur 

EU:s medlemsstater ska arbeta med avfallsområdet. Ju högre upp i trappan, desto bättre 

för miljö och klimat. Förebyggande av avfall och återanvändning av avfall, som utgör de 

två översta trappstegen är effektivare ur miljösynpunkt att jobba med än att återvinna, 

förbränna respektive deponera avfallet, som utgör de tre nedersta trappstegen. Ur ett 

resursfördelningsperspektiv bör åtgärder för förebyggande av avfall och återbruk därför 

prioriteras. Emellertid behöver dessa insatser till stor del göras med kommunala 

skattemedel då avfallstaxan i dagsläget enligt lag inte får användas till förebyggande av 

avfall. Om åtgärderna i motionen, som handlar om återvinning, ska vidtas kan det enligt 

lag göras med avfallstaxemedel i det fall då kommunen har ansvaret, såsom vid 

återvinningscentraler. Däremot har kommunen inte ansvar för de avfallsfraktioner, såsom 

förpackningar, som återfinns vid till exempel återvinningsstationer. Här har 

producenterna själva ansvaret för avfallet.   

Lokala och nationella miljömål som främst berörs är:  

• Minskad klimatpåverkan 

• God bebyggd miljö  

• Giftfri miljö 

Omvärldsperspektivet 

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för 

hållbar utveckling. Flera av målen har koppling till motionen.  

Återvinningsindustrierna lanserade 2018 forskningsrapporten Ett värdebeständigt svenskt 

materialsystem. Rapporten visar att Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år på 

grund av ineffektiv materialanvändning. Dagens värdeförluster uppstår både genom att 

material förloras och genom en avsevärd nedgradering av kvalitén. En mer cirkulär, 

värdebeständig materialhantering har potential att kraftigt minska värdeförlusterna och 

även kunna resultera i 30 procent lägre CO2-påverkan från dessa material.  

Det är viktigt att kontinuerligt inspireras och dra lärdomar av hur andra kommuner i både 

Sverige och andra länder kommunicerar och ger förutsättningar för bättre sopsortering 

och hållbar konsumtion.   

Bilaga 

1. Motion från Björn Tideland (SD) om insatser för att öka besöken, 

informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna – Handling 

2019 nummer 79.  
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har skickat motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka 

besöken, informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna, på remiss till 

nämnden för konsument- och medborgarservice.  

Den har även skickats till kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden och 

Förvaltnings AB Framtiden. 

Svar ska lämnas senast den 30 september 2019 och ska tydligt uttrycka om nämnden 

tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. 

Björn Tidland menar i sin motion att Staden kan göra mer för att göteborgarna ska 

källsortera bättre och lämna större andel av sina sopor till återvinning.  

Beskrivning av ärendet 

Motionen handlar om att få Göteborgs invånare att källsortera mer och lämna större andel 

av sina sopor till återvinning förväntas nämnden yttra sig om följande punkter från 

motionen: 

• Att antalet fria besök på återvinningscentralerna utökas från 6 till 12. 

• Att berörda nämnder och bolag ges i uppdrag att förbättra hemsidor, appar med 

mera, så de blir mer kundvänliga, lättillgängliga och informativa med syfte öka 

besöken och volymerna på stadens återvinningscentraler. 

• Att staden och genom sociala medier och sina kanaler informerar kunderna om 

nyttan med återvinning. 

• Att berörda nämnder och bolag tar fram en plan för att återvinningsstationerna i 

bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att det alltid ska vara rent på 

marken. Planen ska även inkludera de resurser som krävs för att uppnå detta. 

Förvaltningens bedömning 

Konsument- och medborgarservice har som uppdrag att påverka göteborgssamhället mot 

hållbara konsumtionsmönster och förvalta och utveckla stadens gemensamma externa 

digitala tjänster och kanaler. Förvaltningen erbjuder även stöd till förvaltningar och bolag 

vid utveckling av digital service och information till boende, besökare och företag. 

Kretslopp och vatten har uppdraget att svara för övergripande information och rådgivning 

i VA- och avfallsfrågor i syfte att utveckla brukarnas beteende och förhållningssätt. Det 

senare kan finansieras med avfallstaxa. Konsument- och medborgarservice kan stötta i 

utformandet av strategier för förbättrad kommunikation och att ge förutsättningar för 

hållbara konsumtionsmönster samt vid utveckling av digital service. Frågan ligger hos 

och ägs dock av Kretslopp och vatten.  

På flera håll i landet rapporteras det i media att det är verksamheters avfall som skapar 

oordning och nedskräpning på återvinningsstationerna, inte privatpersonernas avfall.  

Förvaltningen tycker det är viktigt med tydlig kommunikation, förebyggande insatser och 

konsekvenser vid felaktigt agerande både gentemot invånare och verksamheter.  
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Förvaltningen anser att det är klokt att invänta den nya regionala avfallsplanen som 

kommer gälla från 2021–2030. Några av målen berör de föreslagna åtgärderna i 

motionen. Handlingsplaner kommer att tas farm för målen i avfallsplanen. Det kan därför 

vara värt att invänta enstaka åtgärder till dess man har en helhetsbild av vilka åtgärder 

som ska prioriteras.   

 

 

 

Lotta Sjöberg 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karim Zendegani 

 

Verksamhetschef Hållbar utveckling 

 





i Framtiden 
Vi bygger det hållbara samhållet lor Framtiden 

4(6) 

§ 12 Remisser 

Ordföranden redogör för nedanstående remisser i enlighet med utsända handlingar. 

i. Motion om besök, tillgänglighet och information ang. återvinningscentralema

Styrelsen beslutar att anse motionen besvarad enligt synpunkter i yttrandet. 

Tove Krabo (D) anmäler protokollsanteckning till remissärende 12i (bilaga 1). 



i Framtiden 
Vi bygger det hållbara samhållet lor Framtiden 

6(6) 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor föreligger. 

§ 18 Avslutning 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 





1 

Yttrande till kommunstyrelsen (Dnr 0649/19) – Motion av Björn 
Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, informationen och 
tillgängligheten till återvinningscentralerna.  

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 

Styrelsen föreslås besluta: 

Att anse motionen besvarad med nedanstående ställningstagande. 

Sammanfattning 
Förvaltnings AB Framtiden har ombetts lämna synpunkter på en motion som Björn Tidland (SD) har 
lämnat till kommunfullmäktige om insatser för att öka besöken, informationen och tillgängligheten 
till återvinningscentralerna.  

Ekonomiska konsekvenser  
Vår bedömning är att förslaget inte får några betydande ekonomiska konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Ökad sortering och återvinning av avfall har positiv inverkan på miljö och klimat. De positiva 
konsekvenserna av föreslagna insatser i motionen bedöms dock vara små.  

Övriga perspektiv 
Förslaget har inte bedömts få några konsekvenser ur vare sig barn-, jämställdhets-, mångfalds- eller 
omvärldsperspektivet. 

Ärendet 
Motionen som Björn Tidland (SD) har lämnat till kommunfullmäktige innefattar fyra förslag på vad 
Göteborgs Stad kan göra för att dess invånare ska källsortera mer och lämna en större andel av sina 
sopor till återvinning. Nedan sammanfattas bolagets synpunkter på vart och ett av de fyra förslagen. 

Förvaltnings AB Framtidens ställningstagande: 

1. Att antalet fria besök på återvinningscentralerna utökas från 6 till 12

Bolaget har svårt att bedöma huruvida en utökning av antalet fria besök på återvinningscentralerna
kan leda till ökad utsortering och återvinning för våra hyresgäster.

Styrelsehandling nr 12i
2019-08-29 
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2. Att berörda nämnder och bolag ges i uppdrag att förbättra hemsidor, appar mm så de blir mer

kundvänliga, lättillgängliga och informativa med syfte öka besöken och volymerna på stadens

återvinningscentraler.

De förvaltande dotterbolagens hemsidor innehåller samtliga information till hyresgästerna om vilka 
möjligheter som finns till sortering, var återvinningsplatser finns, var de kan slänga farligt avfall och 
mycket annat. Där finns också länkar till Göteborgs Stads webbsida där ytterligare information om 
återvinningscentralerna och nyttan med återvinning finns.  

3. Att staden och genom sociala medier och sina kanaler informerar kunderna om nyttan med

återvinning.

Se svar ovan under förra punkten. 

4. Att berörda nämnder och bolag tar fram en plan för att återvinningsstationerna i

bostadsområdena aldrig ska vara helt fulla, och att det alltid ska vara rent på marken. Planen

ska även inkludera de resurser som krävs för att uppnå detta.

De återvinningsstationer som finns i koncernens bostadsområden ansvarar FTI (Förpackning- och 
Tidningsinsamlingen) för både vad gäller tömning och städning. Det innebär att de förvaltande 
bostadsbolagen inte har någon rådighet över skötseln av dessa platser och inte heller ska ta det 
ansvaret. I de nya Avfallsförordningarna (förpackningar 2018:1462 och returpapper 2018:1463) för 
förpackningar och returpapper finns en plan för utveckling av samarbete och förtydligande av 
ansvarsfrågan kring producentansvaret. Vår bedömning är således att det redan finns en plan och ett 
pågående samarbete kring denna fråga som en följd av beslutade nya förordningar.  

Genom att våra hyresgäster i de flesta fall har möjlighet att lämna återvinningsbara fraktioner 
fastighetsnära och det finansieras via hyran minskar sannolikt mängden återvunnet material på 
återvinningsstationerna och därmed också kostnaderna för FTI. Detta skulle kunna motivera att FTI 
tar ett större ansvar för kostnaden för utbyggnad av fastighetsnära återvinning än idag.  

Förvaltnings AB Framtiden 

Terje Johansson  
VD och koncernchef Anna-Karin Trixe 

Stabschef  

Anna Staxäng 
Kvalitets- och hållbarhetschef 

Bilagor 
1. Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, informationen och

tillgängligheten till återvinningscentralerna.

Expedieras Stadsledningskontoret 
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