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Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/302 
Förslag om fler besökstillfällen och utökad information avseende 
Järfällas mobila återvinningscentral (MÅVC) – Initiativärende MP & S 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens utredning

2. Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att utöka marknadsföringen för den
mobila återvinningscentralen i samarbete med kommunikationsavdelningen

Ärendet i korthet 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Järfälla har enligt initiativrätten yrkat att 
bygg- och miljöförvaltningen ska utreda möjligheten att utöka besökstillfällen och 
informationsinsatser avseende den mobila återvinningscentralen. Tekniska nämnden 
har lämnat ärendet till förvaltningen för beredning. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03
2. Bilaga 1 - Utredning om mobil återvinningscentral (MÅVC), 2019-04-11
3. Förslagsskrivelse enligt initiativrätt från MP och S, 2019-04-1

Bakgrund 

Den mobila (ambulerande) återvinningscentralen fungerar som ett komplement till 
traditionell insamling av avfall samt inlämning till stationär återvinningscentral 
(Görvälns ÅVC). Syftet med den mobila återvinningscentralen är dels att förenkla 
kvittblivning av avfall för kommunens invånare nära bostaden, dels att öka 
sorteringsgraden och minska t.ex. farligt avfall i hushållsavfallet. Rätt avfall ska helt 
enkelt hamna på rätt plats.  

Analys 

Den mobila återvinningscentralen är en uppskattad service till Järfälla kommuns 
medborgare som vill kasta sitt avfall som inte får plats eller inte ska lämnas i det 
vanliga kärlet för restavfall och samtidigt undvika långa transporter. Vidare kan man 
även lämna in saker som går att återbrukas. Förvaltningen har mottagit stor 
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uppskattning för tjänsten och önskemål om fler besökstillfällen och förslag på flera 
platser för mobila återvinningscentraler har framförts. 
 
Förvaltningen bedömer att en utökning av antal besökstillfällen med dagens 
besöksantal inte går att motivera ur ett rimlighetsperspektiv samt ur ekonomisk 
synpunkt. Förvaltningen föreslår istället att fokus riktas mot marknadsföreningen av 
tjänsten i samarbete med informationsavdelningen i syfte att öka besöksantalet och 
inlämnade mängder avfall. När stationerna sedan börjar bli välbesökta och komma 
närmare sin fulla potential kan tillfällen och antal platser med fördel utökas.  
 
Barnkonsekvensanalys 

Att utöka informationsinsatser och besökstillfällen bedöms inte ha några negativa 
konsekvenser för barn. Tvärtom anses denna tjänst bidra till att barn lär sig mer om 
hur avfall ska hanteras när de exempelvis följer med sina föräldrar för att lämna 
avfall och det kan även tänkas att saker som lämnas till återbruk (t.ex. leksaker) 
kommer barn till gagn. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

En ökning av besökstillfällen beräknas medföra en merkostnad för 
avfallsavdelningen med cirka 13 000 kr per tillfälle. Att utöka informationsinsatser 
bedöms eventuellt medföra en merkostnad beroende på typ av insats. 
 
Slutsatser 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att utredningen godkänns och att förvaltningen 
får i uppdrag att utöka marknadsföringen av den mobila återvinningscentralen i 
samarbete med kommunikationsavdelningen.  
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