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Svar på medborgarförslag om att Återbruket returen ska vara 
öppen en söndag i månaden 
Nina Stridh inkom den 5 maj 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att återvinningen ska vara öppen en söndag i månaden. 

Förslagsställaren skriver att många förvärvsarbetande inte hinner med att åka och 
lasta av sina sopor på Returen under öppettiderna på vardagarna. Under lördagarna 
är det kö, särskilt på våren, då alla rensar förråd och fixar i trädgården. Förslags
ställaren föreslår därför att Återbruket returen ska vara öppen en söndag i måna
den. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Med nuvarande avtal med Vafab/Miljö finns det ingen möjlighet att få logistiken 
med borttransporter på helgdagar att fungera och därmed går det inte att ha sön
dagsöppet. 

Från och med den 1 januari 2016 så utökades dock öppettiderna på vardagar till kl. 
07:00-19:00 samt lördagar 09:00-15:00. Den 1 januari 2017 kommer 
Kommunalförbundet VafabMiljö att ta över hela driften av Återbruket Returen, då 
kan anpassningar komma att göras med öppettiderna. 

Jag anser därför att frågan kring öppettiderna vid Återbruket Returen får hanteras i 
samband med planeringen av Kommunalförbundet VafabMiljös övertagande av 
verksamheten. De redan idag utökade öppettiderna bör dock underlätta för de som 
villlämna sina sopor. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 
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TEKNISKA KONTORET 

Medborgarförslag om Söndagsöppet Återbruket Returen Sala 

Angående söndagsöppet på Återbruket Returen under nuvarande avtal med 
Vafab/Miljös så finns ingen möjlighet att få logistiken med borttransporter på 
helgdagar att fungera. 

Från och med 2016-01-01 så utökas öppettiderna på vardagar till kl. 07:00-19:00 
samt lördagar 09:00-1 5:00 

2017-01-01 kommer Kommunalförbundet Vafab /Miljö ta över hela driften av 
Återbruket Returen då kan anpassningar komma att göras med öppettiderna. 
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Förslagets rubrik: 
Återvinning på söndagar 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Många förvärvsarbetande hinner inte att åka och lasta av sina sopor på Returen under öppettiderna på 
vardagarna. 
På lördagarna är det kö, särkilt på våren, då alla rensar förråd och fixar i trädgården. På lördagarna är 
det långa köer med bilar för att lämna avfall. 
Jag föreslår att EN söndag i månaden ska Returen vara öppen . Jag har talat med flera som tycker som jag . 
Det skulle vara en bra service till oss medborgare i Sala . 
Personal som måste vara på plats kanske kan vara lediga en annan dag i veckan? 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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