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Svar på motion om mer tillgänglig återvinning
Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsfön’altningen har svarat på Socialdemokraternas motion
om mer tillgänglig återvinning.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Made A kesdotter (Ml’) yrkar bifall till motionen.
Anita Mattsson (5) ansluter sig till Marie Åkesdotters QIP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Made Akesdotters (Ml’) och Anita
Manssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik SaweståMs
(M yrkande att motionen ska anses besvarad. Miljö- och
samhälisbyggnadsutskottet avslår Made Akesdotters (Ml’) och Anita
Mattssons (S) yrkande.

Bilagor
Motion om mer tillgänglig åten’inning.pdf
Motionssvar Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf
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Närvarolista
Beslutande
Fredrik Saweståhi (M)
Mats Lindbiom (FP)
Made Äkesdotter QVTP)
Anki Svensson QV tjänstgör till och med 57 kl: 10:10
Dick Bengtson QVD ersättare för Arild Svensson QvO 58
Ufrica Rils-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (1(D)
Anita Mattsson (5)
Kristjan Vaigur (5)
Lennartjönsson (5)

-

61

Ersättare
Peter Odelvall Q’D
Helen Dwver (C)
Anna Lund (KD)
Anders Under (5)

Ovriga
Amalia Tjärnsdg, Exploatedngsingenjör
Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bertil Eriksson, Avde]ningschef Samhälisbyggnads förvaltningen
Carolina Fintling Rue, Samhällsbyggnadsfönraltningen
Göran Norlin, Enhetschef, Samhälisbyggnads förvaltningen
Hanna Färstenberg-Danielson, Samhälisbrggnadsföraltningen
Hedda Ericsson, Miljöstrateg, Samhälisbyggnadsförvaltningen
Helene Hallberg, Samhällsbvggnadsförvalmingen
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi
Kent Wiklund, Samhälisbyggnads förvaltningen
Philip Paluchiewicz, Exploaredngsingenjör, Samhällsbyggnadsfön-almingen
Sophia Norrman \Vinter, Samhällsbyggnadsfönakningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhälisbyggnadsfön-aliningen
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Tony Ytterstedt, Verksamhetsansvadg, Gata och park
Dijedona Kelmendi, Esploatedngsingenjör
Pia Björngrd, Esploateringsingenjör
Emelie Häll, Esploateringsingenjör
Frånvarande

Anna Steele (FP)
Kahn Ljung (5)
Peter Bvlund (1fP)
Marcus Obilgado V)
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Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Svar på motion om mer tillgänglig återvinning
Förslag till beslut
Kommunfufimlikrige beslutar rörldara motionen besvarad.

Samhlillsbyggnadsfbn’airningen

Åke Skoglund
Fön’almingschcf

cdii Eriksson
VA- och renhåilningschef

Sammanfattning
Sodaldemokraterna har genom Martin Nilsson den 2015-01-13 lämnat in en
modon om att utöka öppeedderna p kommunens Kretsloppscentsil genom att
låta ariläggrdngen ha öppet på söndagar under längre perioder av året
RenhMlningen genomförde under hösten 2014 en översyn av besöhsmdsdken
för inpasscdngar till Kretsloppscentralen. De mest högfrekwenterade dagarna,
sett till hela året visade sig van måndagar och lördagar. Oversynen av besöks
statistiken rendende i att öppettidema på Kretsloppscentraien utökades från 1
januari 2015 med ‘rn timmar ytterligare per vecka, rårdelar på måndagar och
lördagar då besöksfrek-vensen är högst Anläggningen hMler sedan ert flertal år
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söndagsöpper under vår och höst. Löpande analyser av besöhstadsdken till
anläggningen visar dock inga omedelbara behov av ytterligare öppethällning
under söndagar utöver de högfrekwenta perioderna under vår och höst som
redan är tillgängliga. Samtidigt kommer utfallet av de utökade öppetddema 2015
att genomgå motsvarande analys för att bedöma eventuellt utökat behov.

Beskrivning av ärendet
Anledningen till modonärens förslag om de utökade öppettidema är art öb
åtewinningen i kommunen och minska köer och trängsel som kan uppstå under
lördagar samt att säkerställa art så mycket som möjligt av avfallet som uppstår i
kommunen tas och hand och behandlas på ett miljömfissigt bra sätt.
RenhMl&ngsverksamheten genomförde under hösten 2014 en översyn av
besöksstadsdken för inpasseringar p5 Kretsloppscentraien. De mest högfrek.
ventende dagarna, sett till hela året visade sig vara måndagar (23986 besök)
samt lördagar (22442 besök).
Kretsloppscentnden har alltsedan flertal år haft öppet på söndagar åtta-do
gånger under vår och höst då besöksrqcket generellt är högst på anläggningen,
men även under dessa veckor är antalet inpassetingar bara hälften sii många på
söndagar som under lördagar.
Översynen av besöhstadsdken tenderade i art öppettiderna på Krerslopps
centralen utökades till 2015 med fyra timmar per vecka, vilket fördelades till helt
öppet på måndagar (Id 07-19) samt en timme ytterligare under lördagar, som nu
håller öppet mellan kl 09-15. Kostnaden för dessa utökade fyra timmar uppgår
till cirka 100 000 kr pä årsbasis. Under 2015 kommer Kretsloppscentralen även
vara öppen under åtta söndagar, vår och höst, mellan Id 09-14. Informationen
om öppertiderna på Jcretsloppscenftalen annonseras på hemsidan, i kalender
2015 samt 1 lokaltidningen Mitt i Tyresö.
Inpasseringssradsdken till Kretsloppscentralen analyseras regelbundet för att
optimera öppettidema i syfte att minska trängseln och för att kunna tillmötesgå
invånarnas behov av en lätt tillgänglig åteMnningscentaL
Öppethållningen kommer även framgent att anpassas dli att tillmötesgå invå
narnas behov av en lätt tillgänglig återvinningscenrral Pör att främja att naturresurser tas tillvara och skadliga ämnen omhändertas och behandlas på bästa
sätt.
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