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§ 13
Göra det lättare att återvinna – öka öppethållandet på
återvinningscentralerna - motion från (S)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/138

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Författarna av motionen från Socialdemokraterna vill de se en ny
strategi inom staden för att öka återvinningsgraden av
stockholmares avfall. De vill också se ökade öppettider på
återvinningscentralerna samt en förbättrad tillgänglighet.
Förvaltningen välkomnar förslaget om en ny strategi men ser inte
poängen med att öka öppettiderna innan strategin är på plats då det
kan finnas andra åtgärder som ger bättre effekt.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättarna Emilia Bergius (MP) och Lolita Lovén
Johnsen (KD), Maria Ljuslin (V) samt Henrik Åkerlund (SD)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Eva Fagerhem (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
"Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen
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att redan nu öka öppettiderna på ett antal återvinningscentraler samt
att därutöver anföra följande:
Motionen pekar på vikten av att göra det lättare för Stockholmarna
att återvinna. Det är bra att förvaltningen i tjänsteutlåtandet är
positiv till idén om att öka återvinningsgraden i Stockholm och
också stödjer förslaget att utarbeta en strategi för uppnå detta.
Till skillnad mot förvaltningen så instämmer vi i motionärernas
förslag att redan nu utöka öppettiderna för att göra det enklare att
återvinna. Att som idag begränsa tillgängligheten till
återvinningscentralerna genom starkt begränsade öppettider är inte
uttryck för en modern stad med höga ambitioner för klimat- och
miljöarbetet. Ökade öppettider borde prövas på ett antal
återvinningscentraler redan innan en strategi har tagits fram. Får
man ett ökat tillflöde av återvinningsmaterial på
återvinningscentraler som har ett utökat öppethållande är det viktig
kunskap som bör finnas med i underlaget för den framtida
strategin."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/138-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Gör det
lättare att återvinna
 HL 2020/138-1 Remissbrev - Göra det lättare att återvinna öka öppethållandet på återvinningscentralerna - motion från
(S)
 HL 2020/138-1.1 Remissunderlag - Motion om att göra det
lättare att återvinna - öka öppethållandet
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