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Waldau, Kjell Haglund (båda V)
och Rickard Malmström (MP) om
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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB
att finna former för avtal om möjlighet för
ideella föreningar att lämna grovavfall, samt
att därmed besvara motionen.
Uppsala den 21 november 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman,
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander,
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia
Rezai (båda S).
Ärendet
Ilona Szatmari Waldau, Kjell Haglund (V) och
Richard Malmström (MP) har i motion, väckt
den 26 mars 2012, yrkat att kommunfullmäktige (KF) beslutar att ge direktiv till Uppsala Vatten och Avfall AB att låta ideella föreningar få lämna människors grovavfall gratis.
De ideella föreningar som kan komma ifråga är
framförallt de som bedriver loppis, dvs omhändertar och säljer olika saker i syfte att få in
pengar till den sociala verksamheten. Motionen återges i ärendets bilaga 1.

10 DEC 2012

Remissbehandling
Motionen har remitterats till Uppsala Vatten
och Avfall AB. Yttrandet redovisas i bilaga 2.
Bolaget beskriver förutsättningarna för att låta
ideella föreningar lämna människors grovavfall gratis. Bolaget redovisar att det enligt
Miljöbalken (MB) inte har laglig möjlighet att
via renhållningstaxan finansiera hantering av
avfall från ideella föreningar. Om KF vill följa
motionens intentioner kan ett riktat kommunbidrag ges till berörda föreningar. Ett sådant
stöd bör hanteras av berörd kommunal nämnd
eller styrelse utsedd av KF. Uppsala Vatten
och Avfall AB anser sig inte vara en lämplig
aktör för att hantera föreningsstöd då bolaget
inte har mandat för myndighetsutövning.
Föredragning
Att via renhållningstaxan finansiera hantering
av avfall från ideella föreningar är inte möjligt
enligt lag. Detta klargjordes även 2002 då en
liknande motion var uppe i KF (KF 2002-0527 § 128) och lagstiftningen har därefter inte
ändrats. För att kommunen ska kunna agera i
enlighet med motionens intention så måste
frågan lösas på annat sätt.
2002 avslogs den då aktuella motionen med
motiveringen att frågan bör lösas på nationell
nivå. KF ansåg det inte vara lämpligt att Uppsala kommun ensidigt beslutar att undanta
ideella föreningar från att betala avgift eftersom det skulle kunna leda till att föreningar
från andra kommuner då väljer att lämna sitt
avfall avgiftsfritt i Uppsala.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till
beslut.

