Till kommunfullmäktige i Hylte kommun

Motiorj Flexibla öppettider på återvinningscentralen
(ÅVC) för företagare och möjlighet till
hylte kommun’
Kommunledningskontor
företagsabonnemang
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Att vara egenföretagare innebär ofta oregelbundna arbetstider. Många företag - speciellt
inom byggbranschen behöver ofta avsluta sin arbetsdag med ett besök på ÅVCnTö?'ätt göra"
sig av med rivningsmaterial och överblivet återvinningsbart material. Det är inte alltid som
besöket hinns med inom ramen för öppettiderna efter som det är svårt att planera in tider
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för transporten av avfallet för småföretagaren. Oftast transporterar företagaren bort avfallet
vid arbetstidens slut eller en tidig morgon då ÅVC:n är stängd. Vi tror att en flexibilitet av
•l

öppettiderna skapar ett stort mervärde för företagaren.
Taxan som finns idag bygger på volymen av avfallet, detta beräknas via ögonmått av dem
som arbetar på deponin. Byggavfall och annat skrymmande avfall är svårberäknat i antal
kubikmeter. Vi ser hellre ett system som bygger på antal besök på deponin och att
företagare ges möjlighet att teckna ett abonnemang med fast avgift - beräknad på antal
besök och eventuellt vilken typ av avfall som ska slängas.
Vi ser ett behov av att företagare ska få möjlighet om att ansöka om att få ett passerkortkort
där besök registreras vid besök på deponin efter ordinarie öppettider, likt systemet med
meröppna bibliotek. Denna förmån ska kunna dras in vid misskötsamhet och ska föregås av
genomgång kring hur material ska sorteras och återvinnas. En tydlig rutin kring detta bör tas
fram innan ett eventuellt införande.
Vi yrkar:
Att Samhällsbyggnadsnämnden utreder förutsättningar för flexibla öppettider för
företagare som ansöker om detta.
Att samhällsbyggnadsnämnden ser över taxesystemet och utreder en modell som
bygger på avgift per besök eller fast abonnemang för de företag som regelbundet
använder deponin.
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