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Ansökan om medel för deltagande i
Minimeringsmästarna
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna ansökan till miljöanslaget
under förutsättning att ansökan från miljöanslaget godkänns,
anmäla Lunds kommun till tävlingen minimeringsmästarna och
sverigekampen.
finansiering huvudsakligen sker genom bidrag från
miljöanslaget.

att

Sammanfattning
Minimeringsmästarna är ett projekt där Lundabor inbjuds att delta i
en tävling kring att leva mer hållbart och därmed minska sitt avfall.
Projektet ligger väl i linje med mål i både Lunda Eko II och
Avfallsplanen samt kommunens ambition att öka delaktigheten kring
hållbarhetsfrågor bland Lundaborna.
Renhållningsstyrelsen kan ej, genom befintlig renhållningstaxa,
bekosta projektet varför ett deltagande kräver finansiering från
annan nämnd, förslagsvis kommunstyrelsen. Därför föreslås
projektet huvudsakligen finansieras via kommunens miljöanslag.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21 Ansökan om
medel för deltagande i Minimeringsmästarna.
Ansökan till Miljöanslaget

Ärendet
Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill
minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och
klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan
leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra familjer i den stora
Sverigekampen. Hushållens avfallsmängder mäts under tävlingens
gång och det hushåll som lyckats minska mest vinner.
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Kommuner, kommunalförbund, bostadsbolag och regioner erbjuds
att Minimeringsmästarna lokalt. Då tävlar kommunen mot andra
kommuner i Sverigekampen.
Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och
finansieras av Avfall Sverige. Under hela projektets gång kommer
projektgruppen att stötta deltagande kommuner, kommunalförbund,
bostadsbolag och regioner. Anmälan till tävlingen stänger den 31
oktober 2020

Kopplingar till Lunda Eko II
Lunds kommun har ett flertal mål i Lunda Eko II där ett deltagande i
tävlingen kan bidra till högre måluppfyllelse. Projektet kan
framförallt kopplas till målen gällande hållbar konsumtion och
engagera flera då dessa två är egna teman i tävlingen. Ett annat tema
i tävlingen är farligt avfall vilket kan bidra till målet om minskad
kemikaliebelastning.

Beredning
Ärendet har beretts inom Renhållningsstyrelsens verksamhet.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala kostnaden för deltagande i minimeringsmästarna
beräknas uppgå till 420 000 kronor.
Merparten av finansieringen föreslås ske genom ansökan för kostnad
för 50 % projektledare från miljöanslaget.
Renhållningsstyrelsen föreslås finansiera projektet med 20 000
kronor.

Föredragning
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) har sedan 2017 gett
kommuner ett tydligt uppdrag att öka fokus på avfallsförebyggande
mål och åtgärder.
Lunds kommun har höga ambitioner gällande en mer hållbar
konsumtion. Mål återfinns i såväl Lunda Eko II som i gällande
avfallsplan. Förutom mål för en mer hållbar konsumtion strävar
kommunen mot att öka engagemanget hos Lundaborna kring frågor
kopplade till hållbarhet.
Projektet som föreslås genomföras förväntas bidra till ett starkt
lokalt engagemang samtidigt som kommunen som helhet kan
jämföra sig med andra kommuner inom området. Då projektets
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metoder innebär ett nytt sätt att samverka med Lundaborna kan ett
organisatoriskt lärande skapa förutsättningar för ökad delaktighet i
flera frågor.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen inklusive protokoll med bifogat beslut om
ansökan i styrelse.
För kännedom:

