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VA SYD

Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för
Burlövs kommun och Malmö stad
20/00362

Funktionsstödsnämnden föreslås lämna följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till renhållningsordning 2021-2030 som består av
föreskrifter för avfallshantering samt kretsloppsplan 2021-2030. Föreskrifterna innefattar
bland annat hur avfall ska hanteras samt olika parters ansvar i avfallshanteringen.
Funktionsstödsnämnden har inga synpunkter på föreskrifterna.
Kretsloppsplanen består av fyra målområden och totalt tio mål. Funktionsstödsnämnden
anser att målområdena är relevanta och att de på ett tydligt sätt kopplar an till planens vision
om ett klimatneutralt avfallssystem. Planen och målområdena utgår från EU:s avfallshierarki,
vilket skapar en tydlighet. I planen framgår att en förflyttning uppåt i avfallshierarkin
behöver göras för att Malmö och Burlöv ska kunna uppnå ett klimatneutralt avfallssystem.
Detta innebär att ett större fokus behöver läggas på att förebygga uppkomsten av avfall.
Funktionsstödsnämnden anser att planens målformuleringar gör denna prioritering tydlig,
vilket är bra.
Målområdet som handlar om förebyggande av avfall består av tre mål. Mål 1.1 handlar om
att avfall från hushåll och verksamheter ska minska med 30%. Nämnden anser att målet är
tydligt och relevant, så även föreslagen uppföljning. Avseende ansvar och åtgärder framgår i
den första åtgärden att VA SYD och berörda kommunala förvaltningar ska ta fram strategi
och stötta ”våra aktörer” i att förebygga avfall. Nämnden anser att det bör förtydligas vem
som avses med ”våra aktörer”. I bakgrundstexten till målet fokuseras på invånare och
kommunala verksamheter. Eftersom invånarna i Malmö och Burlöv har en viktig roll i
förhållande till målet anser nämnden att det hade kunnat finnas ett tydligare
invånarperspektiv i åtgärderna, bland annat avseende hur konsumtionsmönster ska ställas
om. Den tredje åtgärden handlar om att kommunala bostadsbolag ska skapa förutsättningar
för boende att förebygga avfall. Flera kommunala verksamheter hyr lokaler av privata
fastighetsägare och nämnden anser att även privata fastighetsägare bör lyftas i målet.
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Mål 1.3 inom samma målområde handlar om att mängden matsvinn i kommunalt avfall ska
minska med 50%. Funktionsstödsnämnden anser att målet är relevant. Två av åtgärderna är
riktade mot kommunala kök, i detta sammanhang önskar nämnden ett förtydligande av vad
som avses med kommunala kök. Det finns flera olika sorters kök i kommunala
verksamheter, i flera LSS-boenden finns exempelvis kök som används för tillagning av
pedagogiska måltider. Dessa köken är inte att jämföra med tillagningskök och
beredningskök, nämnden önskar därför att det tydliggörs vilka kök som avses.
I målområdet som handlar om effektiv resursanvändning är en av åtgärderna i mål 2.1 att
respektive förvaltning ska ta fram en strategi för vad som kan och ska återanvändas i deras
organisation. Funktionsstödsnämnden anser att det är lämpligt om en sådan strategi tas fram
centralt för Malmö stad och är kommunövergripande.
I avsnittet som rör styrmedel och verktyg lyfts särskilt vikten av inköp och upphandling. I
detta sammanhang vill funktionsstödsnämnden lyfta ett önskemål om en
kommunövergripande upphandling avseende återvinning. I nuläget är det upp till respektive
förvaltning att anordna detta, men för att underlätta för förvaltningarna och för att bidra till
planens målsättningar om ökad återvinning hade det varit bra om ett samlat grepp togs i
frågan.
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