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Skrivelse från FörNyaLund till Renhållningsstyrelsen
gällande Åtgärder för att minimera avfallet i de
kommunala verksamheterna
Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har genom av fullmäktige anslagna medel
påbörjat ett arbete med ”översta steget” i syfte att minimera avfall
från kommunens verksamheter.
Projektledare tillträdde tjänsten 1 januari 2019. Under första
perioden har projektplan och tidplan framtagits.
Den totala upplupna kostnaden uppgår till knappt 200 000 kronor.
Ett flertal aktiviteter sker genom olika aktörer för att
medvetandegöra barn och ungdomar om vikten av det egna
beteendet för att skapa en cirkulär ekonomi.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020 dnr 0022.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 1 april 2019 dnr RH
2019/0120.

Barnets bästa
Barnperspektivet berörs av skrivelsen och utgår från kommunens
strategi, barnets bästa. En barnchecklista är ej upprättad.

Ärendet
Arbetet med projektet ”översta steget” för vilket Renhållningsstyrelsen erhåller 600 tkr årligen fram t.o.m. 2021 startade i
november 2019. Starten skedde då rekryterad projektledare
tillträdde tjänsten. Under uppstartsperioden, november 2019 t.o.m.
januari 2020 har framförallt planering och förankring av
projektplanen skett.
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Projektplan
Den framtagna projektplanen, som presenterades för Renhållningsstyrelsen på januarisammanträdet, innehåller ett flertal olika
aktiviteter. Dessa listas nedan:
-

-

-

-

-

Översta steget. Ett gränsöverskridande projekt som drivs av
Länsstyrelsen med fokus på att minska plast. Två skolkök
samt renhållningsverket i Lunds kommun kommer att delta i
projektet
Workshop för kommunens miljösamordnare. Syftet är att
sprida kunskap kring avfallsförebyggande insatser samt
inspirera till nya aktiviteter på samtliga förvaltningar i Lunds
kommun.
Internt arbete på Lunds renhållningsverk. Förutom att delta i
översta steget kommer ett arbete initieras för att göra
verksamheten till ett föregångsexempel för att förebygga och
minimera avfall.
Plocket. Ett digitalt kommuninternt ”Blocket” är under
framtagande. Syftet är att minimera behoven av inköp av nya
produkter och därmed öka andelen återbruk.
Coaching och inspiration. Med utgångspunkt från ovan
beskriven workshop kommer avfallscoachen att bistå
kommunens miljösamordnare att driva förvaltningsspecifika
projekt.
Åtgärdsbibliotek och slutrapport. Projektet avslutas med en
rapport. Förutom ovan nämnda insatser kommer projektet
även att efterlämna ett åtgärdsbibliotek som möjliggör för
Lunds kommuns verksamheter att enkelt få inspiration och
handfasta råd till fortsatt avfallsförebyggande arbete.

Projektplanen, inklusive åtgärder och förväntade effekter,
sammanfattas i bilden nedan.
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Konkreta aktiviteter under projektperioden 1 november 2019 till
sista januari 2020
De konkreta åtgärder som genomförts är:
-

Framtagande av handlingsplan
Kontakt med verksamheter för att starta arbete med projektet
”översta steget”.
Inbokning av tider och personer för workshops mm.

Upplupna kostnader i projektet under projektperioden 1
november 2019 till sista januari 2020
De kostnader som belastat projektet under uppstartsfasen består av
personalkostnader för projektledaren samt konsultstöd till
densamma.
Totalt uppgår kostnaden för 2019 till 139 464 kronor. I kostnaden
ingår lön och kringkostnader till avfallscoach samt konsultkostnader.
För 2020 kommer kostnaden per januari att uppgå till 60 489
kronor. I den summan ingår konsultkostnader om 18 900 kronor
som uppstått i samband med föreläsning/workshop till kommunens
samtliga miljösamordnare.

Aktivitet riktad mot gymnasister årskurs 1
Idag har renhållningsverket inga egna utvecklade insatser riktade till
den specifika målgruppen. Det finns däremot ett flertal insatser i
samverkan med övriga aktörer.
Kommunens delägda bolag SYSAV tillhandahåller pedagogisk
verksamhet till skolor i ägarkommunerna. Verksamheten riktar sig
till årskurs fyra och uppåt. Den anpassas utifrån målgruppens ålder
och förkunskaper och omfattar ett brett område från hållbar
avfallshantering till hållbar konsumtion och produktion.
Lunds Renhållningsverk bidrar ekonomiskt (med 70 tkr per läsår)
till Natur & Miljöboken, ett utbildningsmaterial för årskurserna 4-6.
Materialet tillhandahålls kostnadsfritt till skolor i Lunds kommun.
Förutom dessa insatser deltar renhållningsverket även i aktiviteter
och evenemang som riktar sig mot såväl ungdomar som övrig
allmänhet som kommunen tillsammans med övriga aktörer
arrangerar.
Att starta upp ytterligare kommunikationsaktiviteter kräver en
omfördelning av den av Renhållningsstyrelsens fastställda
internbudget.
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Renhållningsverkets förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

med tjänsteskrivelsen anse skrivelsen från FörNyaLund vara
besvarad.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten

