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Tekniska nämnden

Motionssvar Ökat antal papperskorgar
Dnr TN15/46
Förslag till beslut
Motionen anses behandlad.
Sammanfattning av ärendet
Detta ärende behandlar en motion om utökande av papperskorgar inom kommunen.
Kontoret har utökat antal papperskorgar och följer löpande utvecklingen och avser
även att utöka antalet papperskorgar inom vissa områden.
Beslutsunderlag
Motionssvar Teknik- och exploateringskontoret 2015-08-31
Motion av Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Robert Oberascher (Ö) 2015-03-11
Ärendet
Bakgrund
Tekniska nämnden har erhållit en motion från Kommunfullmäktige angående
behovet av att öka antalet papperskorgar. Kommunens ansvar för renhållning och
papperskorgar är inom kommunala vägar, Mälarö Torg och kommunala bad- och
lekplatser samt kommunala fastigheter (t.ex. skola/förskola). Där kommunen inte är
väghållare har respektive vägförening eller Trafikverket ansvar för papperskorgar.
Pågående planering
När det nuvarande driftavtalet fastslogs i oktober 2011 så fanns det 123stycken
papperskorgar på allmän mark, skolor och förskolor ej medräknade. I dag har vi 157
stycken, en ökning med 34 stycken som till största del har placerats ut vid
kommunens badplatser samt längre promenadstråk. Det har genererat en ökad
driftskostnad på cirka 50 000kronor/år.
Områden där vi har fått flest synpunkter på nedskräpning är vid badplatserna och där
har vi utökat med 12 stycken stora sopkärl fördelat på fem ställen och avsikten är att
fortsätta utökningen på de övriga fyra badplatserna.
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Det finns områden där Ekerö kommun inte har ansvar för papperskorg, t.ex. vid
busshållsplatser samt parkeringarna vid Mälarö Torg vilka ibland uppfattas som
skräpiga. För att motverka det behöver placering av fler papperskorgar ses över i
närheten av dessa områden.
I motionen finns även förslag om att titta mer på att placera ut olika sorters
återvinningsbehållare för ökad sortering. Vår ambition är att ha en miljövänlig
hantering av avfall i den mån det är möjligt samtidigt som kostnaderna ska vara på en
rimlig nivå. Inför den nya upphandling av driftavtalet som kommer ske hösten 2016
så får kontoret se över återvinningsalternativen och se hur kontoret på lämpligaste
sätt kan öka sortering av avfall samt minska nedskräpning med fler papperskorgar
och ökad tömningsintervaller. I motionen nämns också användandet av
engångsgrillar. Kontoret har dock för avsikt att utöka antalet fasta grillplatser vid
kommunala badplatser.
Sammanfattande bedömning
Kontoret följer löpande utvecklingen av möjliga problemområden inom kommunens
ansvarsområden och avser att utöka antalet papperskorgar inom vissa områden, t.ex.
strandpromenaden vid Sandudden.
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