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Ta fram en handlingsplan för att nå målen i kommunens avfallsplan
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där riktning och mål för
Lunds kommuns utvecklingsarbete för att förebygga och hantera avfall anges.
Avfallsplanens syfte och innehåll styrs av lagstiftning. Enligt miljöbalken ska varje
kommun ha en avfallsplan som antas av fullmäktige. Gällande avfallsplan för kommunen
innehåller inte detaljerade eller tidsatta åtgärder för att nå målen. Handlingsplaner med
åtgärder för genomförandet av denna avfallsplan tas istället fram på årlig basis. Av
handlingsplanen för respektive år ska framgå vilka åtgärder som ska genomföras under
året samt vem som ansvarar för dessa. Årlig uppföljning av avfallsplanen ska göras varje
år.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-11-01 (bilagt) ansvarar varje nämnd för att utarbeta
och besluta om den årliga handlingsplanen för sin del av ansvaret utifrån sitt sakområde
för att avfallsplanens mål ska uppfyllas. Kommunstyrelsen samordnar uppföljningen till
kommunfullmäktige.
Eftersom kultur- och fritidsnämnden såvitt vi kan finna inte antagit en handlingsplan för
år 2019 eller 2020 föreslår vi
-

att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag till handlingsplan
med nämndens mål och tidsatta åtgärder för att bidra till att nå avfallsplanens mål.
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Förtydligande om handlingsplaner för
avfallsplanens genomförande

Dnr KS 2017/0471

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om avfallsplan för 2016-2020. Åtgärder
och handlingsplaner skall tas fram för att nå målen.
Renhållningsstyrelsen har beslutat att genom framställan till
kommunstyrelsen anhålla om klargörande hur och av vilken instans eller
vilka instanser som avfallsplanens handlingsplaner ska beredas och
beslutas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017.
Renhållningsstyrelsens beslut den 18 april 2017 § 24.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Torsten Czernyson (KD) och
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
kommunkontorets förslag med den justeringen att sista meningen under
”Kommunkontorets kommentar” i kommunkontorets tjänsteskrivelse ska
ersättas med följande mening: Kommunstyrelsen samordnar den årliga
uppföljningen till kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

svara Renhållningsstyrelsen i enlighet med vad kommunkontoret
anfört med den justeringen att sista meningen under
”Kommunkontorets kommentar” i kommunkontorets
tjänsteskrivelse ska ersättas med följande mening:
Kommunstyrelsen samordnar den årliga uppföljningen till
kommunfullmäktige.
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Förtydligande om handlingsplaner för
avfallsplanens genomförande
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om avfallsplan för 2016-2020. Åtgärder
och handlingsplaner skall tas fram för att nå målen.
Renhållningsstyrelsen har beslutat att genom framställan till
kommunstyrelsen anhålla om klargörande hur och av vilken instans eller
vilka instanser som avfallsplanens handlingsplaner ska beredas och
beslutas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017
Renhållningsstyrelsens beslut den 18 april 2017 § 24

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om renhållningsordning omfattande
avfallsplan 2016-2020 samt lokala föreskrifter om avfallshantering.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där
fokusområden och effektmål anger riktningen för Lunds kommuns
utvecklingsarbete på avfallsområdet till år 2020.
Avfallsplanens syfte och innehåll styrs också av lagstiftning. Varje
kommun ska ha en avfallsplan enligt miljöbalken. Avfallsplanen ska
enligt lag innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd
och farlighet”.
Avfallsplanen innehåller mål och strategier som är gemensamma för
regionen och mål som är specifika för kommunen och målen tar sikte på
år 2020. Avfallsplanen innehåller däremot inte detaljerade eller tidsatta
åtgärder för att nå målen. Därigenom blir det möjligt att under
avfallsplanens hela giltighetstid arbeta med de mest relevanta, aktuella
eller prioriterade åtgärderna för att nå uppsatta mål.
Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av denna avfallsplan
tas istället fram på årlig basis. Genom att göra urval och prioriteringar av
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åtgärder årligen skapas en flexibilitet där målen, inte åtgärderna, är i
fokus. Strategiernas ledord kan vara en hjälp i arbetet med att
konkretisera målen till åtgärder. Av handlingsplanen för respektive år
kommer det framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året samt
vem som ansvarar för dessa.
Årlig uppföljning skall ske av avfallsplanen.

Kommunkontorets kommentar
Renhållningsstyrelsen ansvarar för att utarbeta förslag till avfallsplan för
Lunds kommun. I ansvaret ligger att följa upp planen och återrapportera
genomförda åtgärder och resultat till kommunfullmäktige när
avfallsplanen ska revideras eller aktualiseras.
Varje nämnd ansvarar för att utarbeta och besluta om handlingsplaner för
sin del av ansvaret utifrån sitt sakområde för att avfallsplanens mål ska
uppfyllas.
Renhållningsstyrelsen samordnar uppföljningen till kommunfullmäktige.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att svara Renhållningsstyrelsen i enlighet med vad kommunkontoret
anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör
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