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Återvinningsstationer i Linköpings 
kommun 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16/2 2016 ställde undertecknad en enkel 
fråga till Koalition för Linköping angående om koalitionen hade någon plan 
beträffande återvinningsstationerna i kommunen och, i så fall, hur den såg ut. Det 
som föranledde frågan var, att det skulle tas bort ytterligare två 
återvinningsstationer, i en lång rad av nedläggningar över tid, och att de av 
kommunen antagna målen om koldioxidneutralitet därför skulle komma att 
motverkas ytterligare.   
 
Svaret från koalitionen var, att det pågick ett långsiktigt och ett kortsiktigt arbete 
angående återvinningsstationerna. Det långsiktiga arbetet handlade om att förändra 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och förpackningsindustrin. Det kortsiktiga 
arbetet handlade om att hitta fler lämpliga centrala lägen för återvinningsstationer.  
 
Ansvarsfördelningen mellan förpackningsindustrin och kommunerna är en fråga av 
övergripande karaktär och hanteras därför främst på nationell nivå.  
Att finna lämpliga lägen för återvinningsstationer är en uppgift för de enskilda 
kommunerna. De platser som bedöms lämpliga föreslås sedan till FTI, Förpacknings 
och Tidningsinsamlingen som har det fortsatta ansvaret. 
 
Det var visserligen nedläggningen av återvinningsstationerna vid Priso och i Hjulsbro 
som var den utlösande faktorn till den enkla frågan i fullmäktige men problemet 
gäller hela kommunen. De som bor i ett samhälle utanför staden kanske inte är så 
många till antalet men de har långa sträckor att frakta sina sopor. Deras 
miljöpåverkan är därför inte försumbar och behovet av att ersätta borttagna 
återvinningsstationer på landsbygden är lika viktigt som i staden.  
 
Det har gått ett år och tio månader sedan frågan besvarades i fullmäktige. Trenden 
med nedläggning av återvinningsstationer har fortsatt exempelvis i Askeby och 
Sturefors. Så sent som i förra veckan drabbades återvinningsstationerna i Lambohov 
och Hackefors av samma öde. Situationen har stadigt försämrats och det är tydligt att 
koalitionens kortsiktiga ambitioner inte har lett fram till eftersträvat resultat. 
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Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 
 

• att tillsätta en separat resurs med ansvar för återvinningsstationerna 
 

• att utarbeta en långsiktig plan för att tillgodose behovet av 
återvinningsstationer i hela kommunen 

 
• att behovet av platser för återvinningsstationer vägs in vid framtagande av 

nya områdesplaner, på samma sätt som det redan görs beträffande förskolor, 
skolor, äldreboenden m.m. 

 
 
 
 
______________________ 
Yvonne Marron de Martin 


