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Motion om källsortering i kommunens verksamheter 

Hässleholms kommun har ett mycket gott rykte för sin hantering av hushållsavfall. 

Hämtning av utsorterat hushållsavfall har längre funnits i kommunen. Även insamling av 

matavfall och behandling, först till kompost och sedan till biogas, har funnits i många år. 

Det är många nyttigheter som matavfallsbehandlingen levererar i form av näring till 

jorden och förnyelsebar biogas. Fastighetsnära hämtning av 18 olika avfallssorter ingår i 

ett renhållningsabonnemang för hushållen. För flerfamiljshus och verksamheter är taxan 

miljöstyrande, alltså ju bättre du sorterar desto billigare blir det. Kommunens 

sopsamlarmonster, en del av den pedagogiska verksamheten, sprider sig till andra 

kommuner och får uppmärksamhet i riksmedia.  

Trots det finns det fortfarande många kommunala verksamheter som saknar ordentligt 

och komplett källsortering av avfall. Medan Stadshuset och Havremagasinet har 

någorlunda fungerande källsortering, är Kulturhuset det ultimata exemplet på ett ställe 

där sorteringen lyser med sin frånvaro. Kulturhuset, som dessutom huserar 

stadsbiblioteket, är en viktig mötesplats och ett skyltfönster för kommunen, både för 

invånarna och besökare. Det borde vara en självklarhet med källsortering i dessa miljöer.  

Vid evenemang (som exempelvis Europa Forum) och interna möten saknas källsortering. 

Jag har bland annat uppmärksammat KSAU om behovet att minska beställning av 

engångsprodukter och att det saknas möjlighet till källsortering vid de politiska 

sammanträden där måltider serveras. Om någon ska källsortera i Hässleholm så är det vi, 

politikerna, som själva har beslutat om renhållningsordningen som gäller för 

kommunens alla invånare.  

Hur bra källsortering fungerar på äldreboende, gruppboende, skolor och 

fritidsanläggningar återstår att se. Källsortering är ett ständigt arbete som behöver 

infrastruktur i form av passande behållare och skyltar samt upprepande 

informationsinsatser.    

För att leva som vi lär måste alla verksamheter i kommunen ordna möjlighet till full 

källsortering för anställda och besökare. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö är en 

https://www.hassleholmmiljo.se/mitt-avtryck/sopsamlarmonster/forskola.html
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viktig resurs som kan hjälpa till. Det finns dessutom potential till omfattande 

ekonomiska besparingar i form av minskad kostnad för avfallshantering. Det är 

oansvarigt mot miljön och mot ekonomin att strunta i källsortering.  

För att säkerställa att Hässleholms kommun uppfyller kraven i kommunens 

Renhållningsordning yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:  

- att kartlägga källsorteringen i kommunens alla verksamheter och ta fram en 

åtgärdsplan för att säkerställa källsortering på alla kommunala byggnader och 

verksamheter. 

- att planen inbegriper en kostnadskalkyl för åtgärderna inklusive kostnadsbesparingar 

(t.ex. för billigare renhållningskostnader, mm).    

- att genomföra åtgärdsplanen för en fullbordad källsortering i enlighet med 

kommunens renhållningsordning.  

 

Dolores Öhman (MP)  
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