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Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) gällande att upprätta
miljöstation i Rånäs
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som lämnades in den 16 december 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att det bör
anläggas en miljöstation i Rånäs. Kommunen har en informationsskyldighet om återvinningsstationer
och ska även vara behjälpliga med att hitta ytor för dessa, exempelvis vid projektering av nya
områden eller där kommunen äger mark. Ansvaret för samtliga återvinningsstationer tillfaller dock
FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) och det är även dem som söker bygglov för dessa.
Frågan ligger därav utanför kommunens ansvarsområde.
Svaret är samberett med renhållningsavdelningen.

Beslutsunderlag
§112 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) avseende
miljöstation i Rånäs

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Renhållningsavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rånäs
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som lämnades in den 16 december 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att det bör
anläggas en miljöstation i Rånäs. Kommunen har en informationsskyldighet om återvinningsstationer
och ska även vara behjälpliga med att hitta ytor för dessa, exempelvis vid projektering av nya
områden eller där kommunen äger mark. Ansvaret för samtliga återvinningsstationer tillfaller dock
FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) och det är även dem som söker bygglov för dessa.
Frågan ligger därav utanför kommunens ansvarsområde.
Svaret är sambetett med renhållningsavdelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) avseende miljöstation
Rånäs
Bilaga 1 - Motion från Yvonne Svensson (ROOP) avseende miljöstation Rånäs

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Renhållningsavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-01
Diarienummer: KS 2019-2491

Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Praktikant
petter.andersson@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP)
avseende miljöstation Rånäs
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad den 1 april 2020.

Ärendet
Beskrivning
I motionen som lämnades in den 16 december 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att det bör
anläggas en miljöstation i Rånäs. Kommunen har en informationsskyldighet om återvinningsstationer
och ska även vara behjälpliga med att hitta ytor för dessa, exempelvis vid projektering av nya områden
eller där kommunen äger mark. Ansvaret för samtliga återvinningsstationer tillfaller dock FTI
(Förpacknings och Tidningsinsamlingen) och det är även dem som söker bygglov för dessa. Frågan
ligger därav utanför kommunens ansvarsområde.
Svaret är sambetett med renhållningsavdelningen.
Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Förvaltningens bedömning är att förslagslämnaren bör föreslår en plats för återvinningsstationen och
skicka förslaget till FTI som får avgöra om detta är något som de önskar genomföra. Alternativt kan
renhållningen upprätta en dialog med FTI i frågan.

Tidplaner
Ej tillämpligt.
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Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Motionen från motion från Yvonne Svensson (ROOP) avseende miljöstation Rånäs

Beslut skickas till
Renhållningsavdelningen
Motionären
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Motion till Kommunfullmäktige, Norrtälje kommun.
Från Roslagens OberOende Parti
Yvonne Svensson, Gruppledare ROOP.

Motion miljöstation Rånäs
Nu är det dags att leva upp till devisen ”levande landsbygd” och ge tillbaka Rånäs en
inspirerande ort. Rånäs är en betydande leverantör av skattekronor till Norrtälje
kommun, men får knappt något i retur.
Det finns ett uppdämt behov av åtgärder i orten men det mest påträngande är:
Rånäs saknar även en miljöstation för återvinning av naturresurser.
Vi från Roslagens Oberoende Parti yrkar följande:

 Anlägga en miljöstation i Rånäs

Hur vill du ha det?

?
Varför det?
Roslagens OberOende Parti
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