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Skrivelse från Peter Bergwall (MP) gällande
handlingsplan för avfallshantering
Sammanfattning
Peter Bergvall (MP) och Elsa Christersson (MP) har den 11
november 2019 inkommit med en skrivelse gällande handlingsplan
för avfallshantering. I skrivelsen föreslås att förvaltningen
skyndsamt ska ges i uppdrag att framlägga förslag till handlingsplan
med nämndens mål och tidsatta åtgärder för att bidra till att nå
avfallsplanens mål.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
(denna skrivelse)
Skrivelse från Miljöpartiet gällande handlingsplan för
avfallshantering, inkommen den 11 november 2019

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig i detta
ärende. Dock ligger det i barns och ungas intresse att kultur- och
fritidsnämnden aktivt arbetar med att ha en god avfallshantering.

Ärendet
Peter Bergvall (MP) och Elsa Christersson (MP) har den 11
november 2019 inkommit med en skrivelse gällande handlingsplan
för avfallshantering. I skrivelsen föreslås att förvaltningen
skyndsamt ska ges i uppdrag att framlägga förslag till handlingsplan
med nämndens mål och tidsatta åtgärder för att bidra till att nå
avfallsplanens mål.
Avfallsplan för Lunds kommun antogs av kommunfullmäktige den 15
juni 2016, § 140. Planen utgör ett strategiskt dokument för
utveckling av kommunens avfallshantering till år 2020. Innehållet
styrs av lagstiftning och enligt miljöbalken ska varje kommun ha en
avfallsplan. Planen innehåller inte detaljerade eller tidsatta mål, då
det är varje nämnds ansvar att utifrån sina sakområden utarbeta och
besluta om handlingsplaner.
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Under vintern 2019/2020 ska en kommungemensam handlingsplan
framtas för hur målen i avfallsplanen ska nås. Denna plan ska bland
annat innefatta kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Planen
kommer att gälla under ett år, fokusera på kommunens
avfallshantering och är därmed lämplig att vara nämndens plan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan
i enlighet med kommungemensam handlingsplan för att bidra
till att nå avfallsplanens mål

att

uppdra åt förvaltningen att rapportera arbetet med
avfallsplanens mål i samband med nämndens delårs- och
årsanalyser
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