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Förstudie för utveckling av kretsloppscentral
§ 47

Diarienummer 2021-286

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade
lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter
utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att kretsloppscentralen byggs
om på befintlig placering i Petterboda för att tillgodose de utvecklingsbehov
som finns: förbättrat trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre
förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande
anläggning. Den alternativa placering på fastigheten Erstavik 6:14 som har
utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i
Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig
för invigning inom de närmsta åren. Att bygga helt nytt, istället för att utveckla,
skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.
Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska
mängden avfall genom att återanvända, återvinna samt motverka att avfall
sorteras felaktigt och riskerar att hamna i vår miljö. Detta är positivt för barn
och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer
hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så
sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade
lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på
bästa sätt.
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Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf
Bilaga 4 Geoteknisk undersökning.pdf
Bilaga 5 Rivningskalkyl.pdf
Tjänsteskrivelse - utveckling av kretsloppscentral signerad.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2021-06-16

Tid

15:00–16:42

Plats

Myggdalen

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-06-22 kl. 09:30

Paragrafer

41–50

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-23

Datum då anslaget tas ned

2021-07-15

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Jannice Rockstroh (S)
Mats Lindblom (L)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
Dick Bengtson (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anki Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och miljö, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Helene Hjerdin, avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef stategi och samhällsutveckling,
kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Maria Björnsdotter, landskapsarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
Mio Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Eneborg, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Ström, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
Ola Karlsson, Region Stockholm, § 41
Louise Bergman, biträdande avdelningschef projekt,
kommunstyrelseförvaltningen
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Fredrick Bäck, enhetschef vatten-, avfalls- och VA-utveckling
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, § 41-42
Elin Stenström, enhetschef projektering, kommunstyrelseförvaltningen
Eleonora Vasi, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Per Tholander, vattenstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, § 41-45
Jenny Schelin, avfallsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande
Fredrik Bergkuist (M)
Alfonso Morales (S)
Mattias Eriksson (KD)
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