
Yrkande – Upprätthåll servicen inom 
avfallskollektivet!

Tidigare har medborgare på Värmdölandet kunnat åtnjuta avfallshämtning intill sina 
fastigheter ute på Malma men under hösten har upphandlad entreprenör begränsat 
sin service med hänvisning till utförda skyddsronder inom specifika områden så som 
Malma. Entreprenören som utför tjänsten har önskat dra in servicen på ett antal 
ändvägar inom Malma området och fått bifall av kommunens förvaltning.  

Till grund för förvaltningens tillstyrkan bistår entreprenören med aspekter så som 
vägens kvalitet, lutning på backar, fri sikt och tillgång till vändplan.  

Förvaltningen har tillsammans med entreprenören genomfört platsbesök och 
vidmakthållit entreprenörens önskan. Boende i området har då motsatt sig beslutet 
och föreslagit åtgärder som dessvärre inte har bejakats. På grund av att de boende 
har funnit dialogen förutbestämd, så har de fortsatt föra dialogen med kommunen via 
juridiskt ombud. 

Moderaternas inställning är att begräsningen av servicegraden, initierad från 
entreprenör med förvaltningens bifall, är motsägelsefull ur fler perspektiv: 

1. Slamtömning genomförs med liknande fordon.
2. Liknande beskaffenhet på intilliggande väg har liknande utmaning/ar där

service kvarstår.
3. De boende som väckt frågan har inte getts möjlighet att genomföra åtgärder,

dvs inga åtgärdskrav har ställts från förvaltning/entreprenör.
4. Förvaltningen bifaller ny placering av kärl enligt entreprenörs förslag trots att

servitut ej upprättats med markägare/na

Kommunen är till för kommunens invånare och inte tvärtom och vi anser att den 
kommunala servicen ska utgå ifrån medborgarnas perspektiv. Kommunen har 
nyligen lanserat tre styrande principer: 1) Vi är ansvarfulla och bygger tillit, 2) Vi har 
invånarnas och näringslivets perspektiv, 3) vi är modiga, stabila och lättrörliga. Vi har 
även fått till oss att dessa ypperliga principer har tagits fram av förvaltningen. Dock 
konstaterar vi att den indragna servicen inte lever upp till förvaltningens principer.  

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

Att berörda fastighetsägare i Malma samt fastighetsägare med liknande 
förhållanden tillgodoses en service som är likvärdig andra medborgares 
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