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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-07 

Dnr 2012/248 

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

INLEDNING 
Jakob Fjellander inkom den 11 september 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren får åka omväg till kommunens omstartstationer och tycker att det 
vore bra om man istället fick slänga sina sopor i till exempel bostadsrättsförening
ars sopstationer. I och med detta föreslår förslagsställaren att extra sopavgifter tas 
bort för de fastighetsägare som förbinder sig att emot sopor från alla kommunin
vånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/127/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/127/2, yttrande TFU § 36 
Bilaga KS 2013/127/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (35) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

' ~··. (; 

Svar på medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

Jakob Fjellander inkom den 11 september 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren får åka omväg till kommunens omstartstationer och tycker att det 
vore bra om man istället fick slänga sina sopor i till exempel bostradsrätts
föreningars sopstationer. l och med detta föreslår förslagsställaren att extra 
sopavgifter tas bort för de fastighetsägare som förbinder sig att emot sopor från alla 
kommuninvånare. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Sala kommun har cirka femtio omstartstationer som kan användas av abonnenter 
som är anslutna till det abonnemanget. Alla fastighetsägare är idag skyldiga att ha 
ett sopabonnemang med grundavgift och en abonnemangsavgift för varje kärl. 

Min bedömning är att fastighetsägare skulle få väldigt stora abonnemang om alla 
förbipasserande medborgare skulle kasta sina sopor på deras abonnemang. Har 
man ett Omstartsabonnemang har man förbundits sig ta soporna till en Omstart, och 
inte lämna dem i någons kärl man passerar på väg till jobbet. Om Sala kommun 
skulle tillåta förbipasserande att lämna sina sopor i andras kärl betyder det att 
fastighetsägaren måste utöka sitt abonnemang. Den extra avgift som då utgår är den 
som entreprenören tar ut för en extra hämtning. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

;~, "" 

l (l) 
2013-04-28 

Per-Olov Rapp SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 Ordförande kommunstyrelsen 

733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

per-olov.r~...Q..@j;>la.se 

Direkt:0224-747100 
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§ 36 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2012-12-06 

D nr 20121248 

Yttrande över medborgarförslag om borttagande av extra 
sopavgifter 

INLEDNING 
Medborgarförslag har inkommit från Jakob Fjellander där han föreslår att det borde 
vara tillåtet att slänga sopor i alla uppställda sop behållare, även de som tillhör 
enskilda fastighetsägare. 

Beredning 
Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Bilaga TFU 201211911, Medborgarförslag 2012-09-29. 

Bilaga TFU 2012119/2, Yttrande från tekniska kontoret 2012-11-07. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2012-11-07. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (16) 



ll'DISALA 
~KOMMUN 

TEKNISKA KONTORET 

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

1 (1) 

2012-11-07 
DIARIENR.2012/248 

Systemet kan inte anpassas så det passar varje enskild person. Sala kommun har 
cirka 50 st Omstartstationer som kan användas av abonnenter sorn är anslutna till 
det abonnemanget, och om det innebär en omväg till jobbet är det beklagligt 
Enskilda fastighetsägare skulle få väldigt stora abonnemang om alla förbipasserande 
medborgare skulle kasta sina sopor på deras abonnemang. 

TEKNISKA KONTORET 

.• !/ %~?~ ir-t""/ ZA>;7::;<-A 
Kent Karlsson 

enhetschef 

SAlAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: R~dhusgatan 4 C 
Växel: 0224-55000 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.~e 

Kent Karlsson 
enhetschef 

KentKarlsson @s a la.se 
Direkt: 0224-558 86 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-09-29 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrel•ens förvaltning 

Ink. 2012 -09- 1 1 

~~{'2 j 2 4~ IAktb~laga 
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N a m n : -~~-~-!?_I? _ _Fj~-~~-~-~~~!:..--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gatu ad r ess : .~.Y!!~!.?..:!2~------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Postn u m me r, ort: _?_~-~~--~~~------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon: 0224-869 37 

Förslagets rubrik: Borttagande av extra sopavgifter 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

På min väg till jobbet passerar jag en sopsorteringsstation som tillhör en bostadsrättsförening. För mig skulle det passa 
utmärkt att slänga soporna där, men eftersom bostadsrättsföreningen drabbas av extra tömningsavgifter om det 
behövs extra tömning tillåter de inte att jag gör det. 

Jag föreslår att systemet utformas så att det blir tillåtet att slänga sina sopor i alla utomhus upplftällda sopbehållare. 
Soporna ska ju ändå till samma ställe. Ett sätt att ordna detta är att ta bort de extra il. v ,'j ': c-J-~ J O""v'--
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Jag godkanner att sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lamnat enl1gt Personuppgiftsfagen (1998:204}. 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

"'"""""'~-----
Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunful!milktiges sekreterare 

virve.svedlund @sala.se 
Direkt: 0224-551 03 


