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Kommunstyrelsen

Motion om utökade öppettider vid Holmby
återvinningscentral
KS2020/297/06
Förslag till beslut
Motionen 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
En motion har inkommit med förslag om att utöka öppettiderna på Holmby
Återvinningscentral. Förslagsställarna menar att detta skulle öka
möjligheten för ortsbefolkningen att besöka återvinningscentralen efter
arbetstid.
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 2020-05-13
Motion 2020-04-20

Anders Olsson
Verksamhetschef

Leif Jansson
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Marianne Åhman och Barbro Dolling, Liberalerna

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarngatan 6
SUNNE

Telefon
0565-160 00 växel
0565-163 59 direkt
070-569 73 35 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
leif.jansson@sunne.se
Klicka här för att ange text.

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

! SUNNE É(C)ivsMUh

KOiViiViUMSiyRELSEN'

Motion till

JSg 2020-0^-20

Sunne kommunfullmäktige

•<\ S^c;^/'.
l Dnr..:.!^^^
•/ ^'! •'

•/

(

•-•

•:

-l

.

r:.- •r------

Utökade öppettider Holmby återvinningscentral.

Nu är det vår och många vill städa både ute och inne, det innebär att våra kommuninnevånare
kommer att besöka vår återvinningscentral på Holmby. Om vi i Sunne vill skapa en hållbar kommun
där miljötänk är i fokus bör vi ha god tillgänglighet till vår återvinningscentral. Vi behöver då utöka
våra öppettider till åtminstone två dagar med förlängd öppettid på em/kväll så våra innevånare har
chansen att besöka Holmby efter arbetstid, naturligtvis anser vi att lördagsöppet på förmiddagen
även ska finnas kvar. Till skillnad från många andra kommuner runt om i Värmland har Sunne
kommun nu endast kvällsöppet en kväll i veckan.

Det är en önskan från ortbefolkningen att kunna besöka vår återvinningscentral efter arbetstid och
nu är det dags att möjliggöra detta.
Vi yrkar att Sunne kommuns återvinningscentral utökar sina öppettider till att ha minst två dagar
med förlängd öppettid på em/kväll per vecka, samt fortsatt öppet på lördag förmiddag.

Sunneden 18 april 2020
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Marianne Åhman, Liberalerna

Barbro Dolling, Liberalerna

