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Samhällsplaneringsnämnden

Svar på motionen gällande kommunala
återvinningsstationer
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Bakgrund
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att den kommande återvinningsstationen vid
Ekobacken ska planeras och förberedas på ett sådant sätt att den ska framstå som en prototyp
och ett föredöme inom denna typ av verksamhet. Motionären föreslår att
• Kommunen på så sätt man finner lämpligt konsulterar sådana kreativa förmågor som
förmår analysera, planera och gestalta morgondagen återvinningsstationer.
• Medel avsätts för en första idegenomgång med avsikt att belysa möjligheterna till
genomförande.
• Värmdö kommun med detta avser att bli prototypkommun avseende framtidens
återvinningsstation
Motionen har besvarats men blev i kommunfullmäktige återremitterad till
samhällsplaneringsnämnden för att redovisa på vilket sätt motionen tillgodosetts.
(minoritetsåterremiss) bilaga 2

Ärendebeskrivning
Då kommunen varken ansvarar för eller handhar återvinningsstationer är det inte kommunen
som gestaltar dessa.
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Tjänsteskrivelse
I samband med centrala Gustavsbergs-projektet kommer flera olika typer av
återvinningsstationer att utredas, detta utförs i samarbete med förpacknings och
tidningsinsamlingen ”FTI”.
I Ekobacken planeras det för en kommunal återvinningscentral. Kommunen har i samband
med planeringen och planläggning av Ekobacken samarbetat med olika kreativa förmågor,
arbetet har gällt dels för hela området dels för den planerade återvinningscentralen
Då det fortfarande är flera år till dess anläggningen skall byggas är det idag svårt att förutse
hur en framtida återvinningscentral skall gestaltas. När arbetet med den nya
återvinningscentralen startar kommer mycket arbete att läggas på både gestaltning och
funktion:

Kontorets synpunkter
När det gäller återvinningscentralen på Ekobacken har kommunen samarbetat med olika
kreativa förmågor som även arbetat med helheten i området
När det gäller gestaltning återvinningsstationerna som kommer att anläggas inom centrala
Gustavsberg kommer kommunen att samarbeta med förpacknings-och tidningsinsamlingen
”FTI”.

Handlingar i ärendet
Nr Handling

Bilägges/ bilägges ej
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Motion Låt Värmdö med Ekobacken bli föredöme avseende
planering och utformning av morgondagens
återvinningsstationer.

Bilägges

2

Minoritetsåterremiss

Bilägges
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