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§ 34 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostads-
nära insamling av förpackningar och tidningar  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 21, sid B 959) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor.       
 
Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med en s.k. 
TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö 
för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand 
(SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg (SD), Eva Eriksson (SD), Maria 
Lindgren (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Andreas Exners (SD) 
återremissyrkande, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 72 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av för-
packningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner kronor.              
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med 
en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och 
Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att 
ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB, som uppdras att genom 
en extern aktör göra en analys och granskning av investeringsförslaget och den 
beräknade kostnaden. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka hushållsavfalls-
taxan.      

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 
4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-14 
5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02 
 

Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD), Tom Andersson (MP) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar 
bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) alternativa förslag i 
Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Ärendet skall avgöras idag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till 
Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa förslag i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

 

 

 


