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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om förlängda öppettider på Holmby
återvinningsstation
KS2020/83/01
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till handlingsplanen för
tillgänglighet inom Samhällsbyggnad, där uppdrag finns att under år 2020
utreda möjligheten för ökade öppettider på Holmby återvinningscentral.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förlänga
öppettiderna på Holmby Återvinningscentral. Förslagsställaren menar att
detta skulle medföra högre omsättning på återvunnet material, minskade
risker för dumpning samt en trevligare upplevelse för de som nyttjar
anläggningen.
Utredning av ärendet
I handlingsplanen för tillgänglighet inom verksamheten Samhällsbyggnad
finns ett uppdrag att avfallsenheten ska utreda möjligheten att öka
öppettiderna på Holmby Återvinningscentral. Detta ska göras under 2020.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-04-14
Medborgarförslag 2020-01-22

Anders Olsson
Verksamhetschef

Leif Jansson
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 45 direkt
0705458770 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anders.olsson@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Medborgarforslag: Öppetider Holmby återvinningscentral
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Sunne
Telefon:
Epost:
Forslag: Öppetider på Holmby återvinningscentral passar ej privatpersoner boende i Sunne kommun.
De flesta har arbetstider som slutar kl 16. Stationen stänger redan 15.45.
Vidare är Öppetider under helgen för dåligt tilltagna. Detta innebär ett stort tryck den korta tid det är
öppet på lördagar.
De snålt tilltagna öppettiderna medför stora problem att avyttra sådant som ej kan kastas i
hushållssopor.
Bor man en bit utanför Sunne blir det svårt att hinna med flera turer till Holmby på en lördag
förmiddag.
Mitt förslag är att förlänga Öppetider till kl 18 på tisdag och fortsätta som vanligt på torsdag. Även att
förlänga öppetiden på lördag fram till kl 16. Samt ha öppet mellan kl 9-12 på söndagar.
Jag är medveten om att detta drar med sig ökade kostnader för anläggningen. Men det kommer
medföra högre omsättning på återvunnet material, minskade risker för dumpning samt en trevligare
upplevelse för de som nyttjar anläggningen. Som det är nu kan det upplevas som stressande för somliga
och då med tanke på våra äldre med tanke på trycket den korta tid på lördag det är öppet.
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