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Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings och
tidningsinsamlingen (FTI)
Förslag till beslut

Godkänna Samverkansavtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (”FTI”)
om hantering av förpackningar
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast,
glas samt tidningar
Bakgrund

Värmdö kommun har sedan tidigare ett avtal med FTI.
Under flera år har vår kommun och även andra kommuner inom regionen, haft
synpunkter på att uppdraget som FTI har att hantera insamlingen av förpackningar samt
skötsel av Återvinningsstationerna (ÅVS) inte sköts tillfredsställande.
Ärendebeskrivning

KSLs (Kommunförbundet Stockholms län) har p.g.a. de problem som varit tagit initiativ
till att arbetat fram ett nytt förslag. KSL har i samarbete med olika parter tagit fram
detta förslag till avtal och rekommenderar nu kommunerna att godkänna avtalet med
FTI. KSL ger även rekommendationer och förslag på avtal för upplåtelse av mark för
etablering av återvinningsstationer på kommunal mark.
KSL:s arbete med detta avtal har samordnats av en förhandlingsgrupp bestående av
två kommunala tjänstemän utsedda av Stockholmsregionens avfallsråd (STAR), en
representant från KSL, sakkunnig jurist anlitad av KSL samt tre företrädare från FTI.
Resultatet från förhandlingarna har kontinuerligt diskuterats med kommunerna
genom Stockholmsregionens avfallsråd STAR samt ett särskilt anordnat samrådsmöte
under våren 2011.
En utökning för Värmdö är att kommunen får ett transportbidrag för insamling av
tidningar och glasförpackningar från mindre skärgårdsöar. I det tidigare avtalet fanns
ingen ersättning för denna transport.
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Tjänsteskrivelse
Kraven på FTI´s arbete kring och med ÅVS-stationerna har tydliggjorts i detta avtal.
Det belyser samråd med kommunen, informationsansvaret, felanmälan, nedskräpning
vid stationerna, tillsyn, fastighetsnära insamling m.m.
Ekonomiska konsekvenser

Det transportbidrag kommunen får för insamling från mindre skärgårdsöar.
Konsekvenser för miljön

I det nya avtalet är kraven på FTI tydligare och löser bättre de viktiga frågorna angående
tömning, renhållning, snöröjning och skötsel av ÅVS-anläggningarna och dess
behållare.
Konsekvenser för medborgarna

Det nya samverkansavtalet som ställer högre och tydligare krav skall ge våra
kommuninnevånare ÅVS -stationer som sköts bättre.
Bedömning

Tillsammans ska kommunen och FTI arbeta med en ständig utvärdering, utveckling och
förbättring av systemet. Det faktum att FTI numera ingår i STAR skapar goda
förutsättningar för en bättre samordning av producenternas ansvar med det kommunala
renhållningsansvaret.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Erland Thordarson VA och renhållningsenheten
Nr

Handling

Bilägges/bilägges ej

1. Bilaga 1 – Samverkansavtal med bilagor
2. Viten – Tillägg till Samverkansavtal
3. Tillägg för insamling glas och tidningar

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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VA och-renhållningschef
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