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Modell för dagordning för samråd
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Plats: ______________________
Datum och tid: ______________________
Deltagare (med angivande av namn och funktion/titel för varje deltagare)
_______________kommun (”Kommunen"):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (”FTI”):________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Allmänt
Denna dagordning är endast avsedd att användas vid fullskaliga samrådsmöten, och inte
vid driftsmöten eller andra mer operativa möten mellan FTI och kommunen.

1.

2.

3.

Allmän introduktion


Presentation av representerade förvaltningar/närvarande från producentsidan vid samrådet.



Utseende av justeringsman från Kommunen.



Presentation av producentansvaret/FTI och andra frågor av intresse om en
deltagare deltar för första gången vid ett samråd.

Föregående möte och aktivitetsplan


Genomgång av eventuella frågor som behöver följas upp.



Genomgång av mötesanteckningar från tidigare samråd samt aktivitetsplan.

Föranmälda ärenden (från kommun respektive FTI)


Kort presentation av ärendet av den som föranmält det. Därefter diskussion. Exempel på frågor som kan föranmälas är behov av nyetableringar,
frågor från genomförd tillsyn samt avtalsdiskussioner.

4.

Drift återvinningsstationer (ÅVS-systemet)

4.1

Följande punkter bör gås igenom beträffande driften av återvinningsstationer:


Tömning



Städning
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4.2



Snöröjning



Skyltar och dekaler



Behållare



Eventuella klagomål samt dess innehåll



Inhägnad



Eventuell nedskräpning från intilliggande platser/områden

Allmänt om insamlingssystemet


Förhållande som bör beaktas vad gäller insamlingssystemet i kommunen,
t.ex. ny- eller avetableringar av ÅVS?



Områden där det behövs fler eller färre ÅVS alternativt fler eller färre behållare på en enskild ÅVS?



Områden eller ÅVS där belastningsgraden varierar kraftigt i förhållande
till säsong?



Förslag till eller planerade förändringar av ÅVS/ÅVC?



Genomförda eller planerade undersökningar av brukarnas/nyttjarnas uppfattning av ÅVS-systemet

5.

Genomgång av utskickat material

5.1

Material som ska tas fram och skickas ut av FTI inför varje samråd

5.2



Invånarantal



Statistik avseende kommunens insamlingssystem för förpackningar och
tidningar (antal ÅVS/singelstationer/fastighetsnära insamling i förhållande
till antalet hushåll)



Statistik över de företag i kommunen som är anslutna till REPA.



Insamlingsresultat förpackningar och tidningar



Statistik avseende bygglov

Material som ska tas fram och skickas ut av kommunen till varje samråd


Planerade förändringar i kommunens insamlingssystem för hushållsavfall
(exempelvis separat matavfall, förändrad avfallstaxa, statusrapport avseende ny avfallsplan)



Sammanställning av resultatet från genomförda plockanalyser av hushållssopor i förekommande fall



Förändringar av servicenivå för återvinning av övrigt avfall (t.ex. farligt
avfall och grovavfall) jämfört med föregående samråd.
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5.3



Genomförda eller planerade förändringar av öppettider för ÅVC jämfört
med föregående samråd.



Sammanställning av förändringar av kommunens översikts- och detaljplaner som får betydelse för FTI:s insamlingssystem; genomförda och planerade.

Genomgång av material


6.

7.

Ovan angivet material ska kort presenteras för deltagarna vid samrådet av
den som skickat ut det. Därefter diskussion om materialet samt dess innehåll och betydelse.

Information


Hur informerar kommunen om insamlingen via ÅVS-systemet i dagsläget,
inklusive framtida planer beträffande informationen?



Vilket informationsmaterial har tagits fram av FTI och vilken ytterligare
information behövs tas fram av eller med hjälp av FTI?



Framtagande av gemensamma informationsåtgärder, t.ex. pressmeddelande eller webbinfo.

Aktivitetsplan och sammanfattning


Dokumentera en aktivitetsplan: vem ansvarar för att vad ska vara genomfört och när? Enligt tidigare diskussion under mötet.



Slutsats avseende insamlingssystemet – hur fungerar det?



Utvärdering av mötet:
a) Kan samrådsansvaret enligt producentansvarsförordningarna anses
fullgjort genom detta möte?
b) Har mötet hanterat övriga frågor som bör behandlas samt erhållit
nödvändig information enligt Samverkansavtalet?
c) Bordlagda frågor?

