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Svar på Motion från (V) om sorteringsmöjligheter vid offentliga
papperskorgar
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås
2. Motionens andra att-sats bifalls
3. Motionens tredje att-sats avslås
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och
Vicktoria Bagi, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion
från (V) om sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar föreslagit
-att stadens papperskorgar successivt byts ut till nya med möjlighet till
källsortering
-att stadens offentliga papperskorgar anpassas eller byts ut med en tydlig
hylla för pant
-att medel för att genomföra att-sats ett och två tillsätt av Västerås
kommunfullmäktige enligt kostnadsförslag från berörd förvaltning
Kommunfullmäktige har den 19 mars 2019 §71 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Mälarenergi AB, Tekniska nämnden och
VafabMiljö kommunalförbund
Mälarenergi AB, Tekniska nämnden och VafabMiljö kommunalförbund har
inkommit med remissvar.
Beslutsmotivering
Mälarenergi AB:s yttrande
Mälarenergi har inga synpunkter.
Tekniska nämndens yttrande
I sitt svar skriver tekniska nämnden i huvudsak att källsortering på offentlig
plats (Lögastrand) har visat sig fungera dåligt. Nämnden föreslår att man
fortsätter med kontroller av hur sorteringen fungerar innan det införs på fler
platser. Sortering av engångsgrillar på Lögastrand har dock fungerat bra så
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det skulle vara möjligt att ha på fler platser. Även sortering av pant har
fungerat på Lögastrand så det kan vara rimligt att införa succesivt vid
stadens papperskorgar.
VafabMiljö kommunalförbunds yttrande
VafabMiljö beskriver i sitt svar att om det ska vara enkelt för Västeråsarna
så gäller att det finns papperskorgar och askkoppar i offentliga miljöer och
även sorteringsmöjligheter i rimlig utsträckning. I avfallsplanen hanteras
nedskräpning men gaturenhållningen är inte överflyttad till VafabMiljö utan
ligger kvar på respektive kommun. Dock finns ett gemensamt mål om att
nedskräpningen ska minska med 50 % 2030 jämfört med 2020.
Det är en balansgång mellan att minska nedskräpningen och inte öka
mängden restavfall med sådant som hör hemma högre upp i avfallshierarkin
som till exempel PET-flaskor med pant eller kaffemuggar i papp som kan bli
nya pappersprodukter. I takt med att sorteringsviljan ökar hos allmänheten
kommer efterfrågan på sortering i offentliga miljöer att öka. VafabMiljö
påminner också om vikten av uppströmsarbete för att minska avfallet i
offentliga miljöer.
Stadsledningskontorets överväganden
Nedskräpningen i Västerås behöver minska och det är varje individs ansvar
att inte skräpa ner. Kommunen ansvarar för att städa gator, torg, parker och
andra allmänna platser där kommunen är huvudman. För att underlätta för
invånare och besökare att slänga sitt skräp finns papperskorgar utställda runt
om i kommunen. Som tekniska nämnden anger har det visat sig fungera
dåligt med källsortering i direkt anslutning till papperskorgen och steg ett
måste vara att få skräpet i en papperskorg snarare än att det också ska
sorteras rätt. När det gäller insamling av pantflaskor och -burkar har det visat
sig att sortering av pant har fungerat bra på Lögastrand så att komplettera
papperskorgar med en panthylla kan vara rimligt. Det kan i så fall göras i
samband med att en papperskorg ska bytas ut så att ytterligare medel inte
behöver skjutas till.
VafabMiljö har helt rätt i att det ska vara enkelt för Västeråsarna och att
sortering bör finnas i rimlig utsträckning. I bästa fall fungerar detta men om
sorteringsmöjligheter finns men används fel har ingen nytta uppstått utan
snarare en ökad arbetsinsats för hanteringen med tillkommande kostnader.
Ett arbete med att informera och jobba uppströms med butiker och
restauranger för att minska mängden avfall i offentliga miljöer kan vara en
möjlighet att minska problem med nedskräpning.
Efter att motionen remitteras en andra gång har kompletterande samtal med
teknik- och fastighetskontoret förts för att få en uppdatering om nuläget och
här anser man att det inte har blivit några förändringar sedan de svarade på
remissen. Dock ser förvaltningen att det eventuellt skulle kunna göras
ytterligare försök med sortering på någon utvald plats.
Stadsledningskontoret föreslår därför att motionens första att-sats avslås då
källsortering på offentlig plats visat sig inte fungera. Andra att-satsen bifalls
då pantsortering visat sig fungera bra och tredje att-satsen avslås då första
att-satsen föreslås avslås och andra att-satsen kan genomföras inom befintlig
budget.
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Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Ett successivt införande av möjligheten att sortera pant vid papperskorgar
medför att investeringen kan genomföras inom befintlig budget.
Hållbar utveckling
Nedskräpning är ett problem som rymmer alla hållbarhetsaspekter. Skräp
påverkar miljön negativt genom spridning av skadliga ämnen som plast,
fimpar och metaller. Både djur och människor skadas av skräp och det
upplevs som fult och störande. Nedskräpning påverkar ekonomin genom
kostnaden att städa upp och det påverkar sociala aspekter då nedskräpade
miljöer också lätt blir otrygga och vandaliserade miljöer. Att skräpa ner är
dessutom ett resursslöseri eftersom en del av skräpet hade kunnat återvinnas
om det sorterats som avfall.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör Strategisk
samhällsutveckling

kommunstyrelsen@vasteras.se
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Yttrande angående:
Motion från (V) om sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar
VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har följande synpunkter att framföra.
Intentionerna i motionen är bra och följer EU:s avfallshierarki.
All nedskräpning är förbjuden enligt Miljöbalken. Av 15 kapitlet, 26 §, framgår att ingen får skräpa ned
utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn till. I samma kapitel i 11 § står det att den som
innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Om det ska vara
enkelt att göra rätt för Västeråsarna, så gäller det alltså att det ska finnas papperskorgar och askkoppar i
offentliga miljöer och även möjlighet att sortera sitt avfall i en rimlig utsträckning.
Målområde 6 i Västerås nu gällande Avfallsplan (Avfallsplan 2020-2030 VafabMiljö Kommunalförbund)
behandlar nedskräpning. Även om ansvaret för gaturenhållningen inte är överflyttat till VafabMiljö utan
ligger kvar i respektive kommun, så har medlemskommunerna enats om ett gemensamt övergripande mål
om att nedskräpningen ska minska med 50% 2030 jämfört med 2020.
Avfallsplanen innehåller också generella mål om att avfallsmängderna ska minska fram till 2030. Mål 1.2
handlar om att kommunalt verksamhetsavfall ska minska. När det gäller avfall från offentliga
papperskorgar så är det en balansgång mellan att minska nedskräpning och att inte öka mängden restavfall,
med sådant som egentligen hör hemma högre upp i avfallshierarkin. Exempel på sådant avfall är PETflaskor med pant eller kaffemuggar av papp som kan materialåtervinnas och bli nya pappersprodukter.
I takt med att sorteringsviljan av förpackningar hos allmänheten ökar så kommer efterfrågan på sortering att
öka även på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Jämför med att man numera tycker att det är självklart att
sortera ut matavfallet i skolrestaurangerna och plastlocken på snabbmatsrestauranger. I inomhusmiljöer är
vi vana att sortera sedan många år tillbaka. Till exempel på Erikslunds Shoppingcenter eller på hotellrum.
Leverantörer av avfallsbehållare erbjuder idag kärl som är väl beprövade för sortering. Det finns också
mycket erfarenheter och referenser från andra kommuner på bra lösningar.
Slutligen vill vi från VafabMiljö påminna om vikten av uppströmsarbete. Kampanjer för att få fler butiker
och restauranger att testa pantsystem för matlådor, billigare kaffe i medhavd flergångsmugg etcetera, kan
vara ett sätt att minska på avfallet som uppstår i offentliga miljöer.
Med vänlig hälsning
VafabMiljö Kommunalförbund
Anna Malmström
Avfallsstrateg

Carl-Gustav Runborg
Avfallsplanerare

Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås Postadress: 722 31 Västerås
Postadress/fakturaadress: Box 140, 721 05 Västerås
Reception: 021-39 35 00

Organisationsnummer: 222000-3129

E-post: info@vafabmiljo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se
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Yttrande över motion från (V) om sorteringsmöjligheter vid
offentliga papperskorgar
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att stadens papperskorgar successivt byts
ut till nya med möjlighet till källsortering, samt att stadens offentliga
papperskorgar ska ha sortering av pant.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 april
2019, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (V) om
sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar
Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att stadens papperskorgar successivt byts
ut till nya med möjlighet till källsortering, samt att stadens offentliga
papperskorgar ska ha sortering av pant.
Beslutsmotivering
Teknik- och fastighetsförvaltningens erfarenhet av källsortering på offentlig
plats är att det fungerar dåligt. Idag finns källsortering på Lögastrand. Varje
år under tre år har entreprenören genomfört kontroller av hur det fungerar.
Hittills har det inte fungerat, eftersom invånare slänger fel sorts skräp i
sorteringen. Förvaltningen föreslår att entreprenören fortsätter med
kontroller av hur befintlig offentlig källsortering efterlevs. Innan det fungerar
på Lögarängen där det redan finns bör det inte införas på fler ställen.
Något som fungerar på Lögarängen är sortering av engångsgrillar, så den
sorteringen kan man ha även på andra platser där det är relevant.
Sortering av pant finns idag också på Lögastrand och det fungerar bra.
Förvaltningen ser därför att det vore rimligt att successivt lägga till
möjligheten att sortera pant vid stadens papperskorgar.

Hans Näslund
Direktör

Lars Wiberg
Enhetschef

