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Svar på motion nr 6/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i 
kommunal verksamhet 

Sammanfattning 
Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 2:17 föreslagit att 
dels ska alla kök in om måltidsenheten ha sopsortering och en lokal avfallsplan, för att kunna nå 
målet att minst 90 % av matavfallet från storkök och andra verksamheter ska återvinnas genom 
biologisk behandling år 2030 och dels att alla verksamheter som lagar mat ska ha en ändamålsenlig 
sopsortering, kommunal som privat. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 6/2017 besvarad med hänvisning till att Produktionsförvaltningen under 2018 
kommer att återuppta frågan om avfallshanteringen med fastighetsägaren Armada Fastighets AB. 

Bakgrund 
Produktionsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Produktionsförvaltningen har sexton 
grundskolekök vilka har kartlagts där kardäggningen visar att följande ämnen sorteras samt hur stor 
procentandel av köken som sorterar: metall 38%, glas 38%, plast 38%, papper 69%, kartong 100% 
samt matavfall 25 %. 
2014 gjordes en utredning av Armada vilken resulterade i att fastighetsägaren byggde och bekostade 
två testplatser för sopsortering, Roslagskulla och Margretelund. De nybyggda avfallshanteringshusen 
har fungerat väl men frågan om hur soporna, med en arbetsmiljömässigt tillfredsställande lösning, 
ska t ransporteras från kök till soprum kvarstår. Därför har ytterligare beställn ingar av 
sopsorteringsbyggnader avstannat. 
Produktions förvaltningen kommer att under 2018 återuppta diskussionen med fastighetsägaren om 
hur avfallshanteringen kan förbättras vid samtliga enheter." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2017-10-24, § 9:5. 
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-10-24, § 9:5. 
2. Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-17. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Kansliclief 

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
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