Bilaga 6. Framtagningsprocessen
Initialt och under en lång period arbetade Lunds Renhållningsverk i ett nära samarbete med Sysav
(som varit samordnande för att ta fram en gemensam kretsloppsplan för sina medlemskommuner). I
slutet av denna gemensamma process beslutade politikerna i Renhållningsstyrelsen att lämna
arbetet för att bättre kunna förankra och fånga upp de lokala förutsättningarna som finns i Lunds
kommun.
Fortfarande finns många likheter och stora synergieffekter kan uppnås genom att arbeta tätt
tillsammans med Sysav och de kommuner som ingår i samarbetet.
Sysav har haft en styrgrupp med förankring i samtliga medlemskommuner, en projektledningsfunktion samt ett antal arbetsgrupper. Lunds kommun har varit representerade genom Lunds
renhållningsverk, kommunkontoret och miljöförvaltningen. Framtagandeprocessen har bestått av
fyra parallellt löpande processer som utförts av olika arbetsgrupper; kommunikation, mål,
föreskrifter och bilagor.
Arbetet med en ny avfallsplan för Lunds kommun omstartade med workshops för
Renhållningsstyrelsen under tidigt 2020. Utifrån framtagna viljeinriktningar ordnades
förvaltningsöverskridande träffar för att omsätta viljeinriktningarna i handling samtidigt som planen
anpassades efter det i kommunfullmäktige tagna dokumentet ”program för ledning och styrning”.

Genomfört samråd
Det är viktigt att kretsloppsplanens mål och åtgärder formuleras i samråd med berörda aktörer och
att önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv fångas upp. En aktiv förankringsprocess ger
goda förutsättningar för acceptans av mål och åtgärder och att en medvetenhet kring
avfallsfrågornas komplexitet skapas.
Tidigt i arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen skickades en enkät ut till tjänstepersoner,
politiker, näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer i Sysavregionen, för att ta reda på
vilka områden som aktörerna ansåg att det är viktigt att kretsloppsplanen berör. Under framtagandet
av den gemensamma kretsloppsplanen förankrades arbetet fortlöpande med respektive kommuns
referensgrupp bestående av representanter från olika delar av organisationen.
Samråd hölls med politiker, tjänstepersoner, medborgare, intresseorganisationer samt barn och
unga. Samråden genomfördes regionalt bland annat i form av nio tematiska workshops med fokus på
följande teman: politik och styrmedel, nedskräpning, matsvinn, miljötillsyn och föreskrifter,
kommunikation, samhälls- och miljöstrategiskt arbete, upphandling, fastighet samt skola, vård och
omsorg. Samråd genomfördes även med olika kommunala råd, exempelvis äldreråd och
tillgänglighetsråd.
Synpunkter från medborgare samlades in genom frågor på sociala medier, till exempel vad som krävs
för att minska avfallsmängderna. Barn och unga har varit en viktig målgrupp under framtagandet av
kretsloppsplanen. Via studiebesök på Sysav från skolor i ägarkommunerna samlades barn och ungas
åsikter in genom frågor kring hur de tycker att vi tillsammans måste arbeta för att minska
avfallsmängderna, minska nedskräpningen och öka källsorteringen. Samma gjordes på Kretseum i
Malmö, ett kunskapscentrum för vatten och dess naturliga kretslopp, som barn och unga från hela
Sysavregionen men främst från Malmö stad och kranskommuner kan besöka. I samband med
framtagandet av en barnkonsekvensanalys genomfördes också workshops med skolklasser i Malmö,
Trelleborg och Skurup.
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Renhållningsstyrelsen inledde omtaget med avfallsplanen med att ha två workshops för att sätta
viljan och inriktningen för den uppdaterade avfallsplanen under januari 2020.
Renhållningsverket anordnade fyra workshops för förvaltningarna i Lunds kommun. Detta för att
ytterligare förankra avfallsplanen i kommunorganisationen. Vid dessa tillfällen deltog totalt ett
trettiotal tjänstepersoner från bland annat tekniska förvaltningen, miljökontoret,
stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, kommunkontoret, kultur och fritidsförvaltningen, vård
och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, barn och skolförvaltningen samt kommunala
bolag som LKF, LKP och Visit Lund.
Ytterligare interna samtal har hållits med tjänstepersoner på kommunkontoret och löpande
avstämningar har gjorts med kommunala tjänstepersoner med nyckelkompetens.
Renhållningsordningen har ställts ut under perioden 13/12 2021 till 11/1 2022 på anvisade platser,
enligt kungörelse i lokal press, för att samla in synpunkter från allmänheten. Den har även skickats
på remiss till kommunens förvaltningar, nämnder, bolag och berörda intressenter enligt följande
sändlista.
Samtliga nämnder Lunds kommun
Kommunala funktionshinderrådet, integrationsrådet, pensionärsrådet, studentrådet
LKF
LKP
Sysav
VA‐Syd
Kraftringen
Länsstyrelsen i Skåne
Lunds universitet
HSB Skåne
Riksbyggen
AF Bostäder
Wihlborgs
Hemsö
Björnstorps och Svenstorps gods förvaltning
Stena Fastigheter Malmö AB
Castellum
Akademiska Hus Syd
Paulssons Centrumfastigheter i Lund AB
Kommunal Skåne
Universitetssjukhuset i Lund
HSO i Lund
LRF
Region Skåne
Handelsföreningen Lund
PRO
Bredablick Gruppen
Fimpfritt Lund
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Efter utställning och remissutskick har inkomna synpunkter sammanställs i samrådsredogörelsen.
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Efter första utställningen beslöt Kommunstyrelsen att endast renhållningsföreskrifterna skulle ställas
ut på samråd en gång till under sommaren 2022 för att få med ny lagstiftning som tillkommit.
Samrådet skickas till samma intressenter som tidigare förutom kommunens nämnder. Remissen har
skickats till miljönämnden.
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