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Förslag till utökning av tjänst som renhållningsarbetare på
återvinningscentralerna
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att avfallsavdelningen från årsskiftet 22/23, kan utöka
verksamheten med en tjänst som renhållningsarbetare vid återvinningscentralerna.
Beskrivning av ärendet
Avfallsavdelningen har under en tid haft svårt att hitta vikarier som uppfyller de krav
som ställs på dagens renhållningsarbetare vid ÅVC, under 2020 och 2021 har pandemin
påvisat sårbarheter med timvikarier, när arbetskraft behövs på andra håll så tackas det ja
till den som frågar först och vår verksamhet riskerar att stå utan personal. En
återvinningscentral bör inte stänga p g a personalbrist, utan ska vara tillgänglig för
allmänheten och då behöver verksamheten säkra upp detta genom att utöka antalet
renhållningsarbetare och därigenom byggs en viss beredskap inför ex. sjukfrånvaro.
Dagens renhållningsarbetare ska ha en bred utbildning i allt från hantering av farligt
avfall, förarbevis för lastmaskin och kundbemötande. De som besöker
återvinningscentralen ska alltid få ett bra och professionellt bemötande av kunnig
personal och även om vi utökar med en person så kommer vi ändå hamna i lägen där
vikarier behöver tas in. Utökningen kan innebära att kvalitén upprätthålls längre samt att
vi har fler personer som kan flyttas mellan våra anläggningar och då höjs beredskapen
för personalbortfall.
Kostnaden för tjänsten kommer delas mellan kommunerna enligt kommunnyckeln som
regel, om arbetstiden inte motsvarar fördelningen tillämpas tidsskrivning. En del av
finansieringen kommer lösas genom ökad taxa medans en del blir löst genom att tidigare
köpta tjänster nu kan utföras av den nya tjänsten, exempelvis delar av de tjänster som
idag köpts av praktikenheten. Under 2021 köptes tjänster av praktikenheten för ca
300 000 kr samt att vikariekostnaden för icke sommarvikarier uppgick till ca 150 000 kr,
totalt uppgick vikariekostnaden till ca 450 000 inklusive sommarvikarier.
Utvärdering av tjänsten samt redovisning till direktionen av ekonomiskt utfall samt i
vilken grad kvalitén har höjts eller säkerställts ska ske efter ett år.
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