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Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2023-02-06 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Meddelandeärenden är en sammanställning beslut, protokoll eller handlingar som 
bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut, protokoll eller handlingar har inkommit:  

- Svar på medborgarförslag, Återvinningstation, Tekniska nämnden 2022-
12-14, § 126 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-27 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-12-14, § 126 
Medborgarförslag, återvinningsstation i Bredsand, 2022-01-11 
 
 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 126 Ärendenummer TF2022/234 

Svar på medborgarförslag - Återvinningsstation i 
Bredsand 

Beslut 
Tekniska nämnden instämmer i behovet av en återvinningsstation i Bredsand och 
vidarebefordrar detta till nuvarande aktör FTI och den kommande aktören Vafab. 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att etablera en 
återvinningsstation i Bredsand, se bilaga. Förslagsskrivaren säger att många 
hushåll i Bredsand önskar en egen återvinningsstation. Idag åker många boende i 
Bredsand in till staden för att återvinna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen instämmer i behovet av en återvinningsstation i Bredsand men 
bedömer att det inte kommer att ske det närmaste året. Det beror på 
insamlingsansvaret övergår från FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) till 
kommunen från 1 januari 2024. Då kommer Vafabmiljö att sköta, underhålla och 
ansvara för kommunens återvinningsstationer. Hur Vafabmiljö planerar för nya 
återvinningsstationer vet vi inget om i dagsläget. 

FTI som idag har ansvaret för återvinningsstationerna kommer inte att etablera 
några nya återvinningsstationer under 2023. De kommer endast att underhålla de 
återvinningsstationer som redan finns och förbereda sig inför överlämning av 
återvinningsstationer och ansvar till kommunen. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/57. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden instämmer i behovet av en återvinningsstation i Bredsand och 
vidarebefordrar detta till nuvarande aktör FTI och den kommande aktören Vafab. 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden instämmer i behovet av en återvinningsstation i Bredsand och 
vidarebefordrar detta till nuvarande aktör FTI och den kommande aktören Vafab. 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
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Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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