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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att tillstyrka motionen             

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 

inlämnat rubricerad motion. 

 

I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 

åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 

sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 

i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 

hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 

patrullerande personal. 

Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 

Borås utvecklas till en renare stad. 

  

När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 

bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 

ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 

i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 

bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 

2021) 

  

Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 

projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 

förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 

Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 

via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  

  

Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 

(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 

och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 

slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
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Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 

landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 

slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 

aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 

systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 

rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 

Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 

och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 

skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 

kommunens olika nämnder och bolag.  

 

Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 

idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 

entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 

framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 

Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 

gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 

återvinning. Kommunfullmäktiges beslut i frågan om ett införande av 

flerkärlssystem innebär dock att förpackningar övergår från att vara ett 

producentansvar till att bli ett hushållsavfall, enligt gällande domslut. Det 

kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska ha tillgång till 

bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS som FTI har 

ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i samma 

utsträckning.  

  

En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 

nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 

Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 

bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 

deltar aktivt i framställandet av planen. 

  

Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 

(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 

Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 

varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 

plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 

kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 

batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 

återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 

systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 

restavfall.  

 

I och med att flerfacksystem införs i Borås med start våren 2021 så kommer 

befintliga återvinningsstationer att vara kvar, vilket föranleder ett förändrat 

beteendemönster där majoriteten av förpackningsavfallet kommer att sorteras i 
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anslutning till fastigheten. Det är av särskild vikt att Borås Stad följer upp 

miljöerna kring befintliga ÅVS då dessa kommer att vara fortsatt tillgängliga för 

att sortera avfall.  

  

Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 

samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är delvis det som motionären 

efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 

och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.  

 

Kommunstyrelsen anser dock att ytterligare insatser behövs genomföras, vilket 

även Tekniska nämnden och AB Bostäder instämmer i sitt tillstyrkande av 

motionen.  

 

Hur en stad uppfattas, av så väl besökare som invånare, avgörs till vissa delar av 

hur ren och snygg staden är. En ren och snygg stad inbjuder till möten och de 

som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad rörlighet såväl 

på dag- som kvällstid. Borås Stad har de senaste åren förvisso utvecklat sin 

samverkan med olika aktörer och informationen till sina invånare i frågan, men 

nedskräpning är uppenbart ett bestående problem i vår stad. 

 

Kommunstyrelsen anser vidare att fler åtgärder kan och ska genomföras 

gällande information till kommunens invånare, stärka följsamheten gentemot 

miljöbalken, krav på företag och verksamhetsutövare samt övervakning. 

Kommunstyrelsen ser stora möjligheter att fördjupa samverkan, utveckla nya 

plattformar och forum för att skapa ett rent och snyggt Borås.  

 

Kommunstyrelsen tillstyrker därmed motionen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

4. Inkomna svar från 2017 på internremiss 

   

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

   


