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Remiss om samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad
HVO-2020-1599
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått Renhållningsordning 2021–2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad på remiss. Renhållningsordningen består av två delar: en
kretsloppsplan och avfallsföreskrifter. Kretsloppsplanen innehåller fyra målområden och tio
mål. Till varje mål finns det beskrivet åtgärder samt ansvariga aktörer som är särskilt viktiga för
att uppnå målen. Målområdena i kretsloppsplanen är: Förebyggande av avfall, effektiv
resursanvändning, minskat spill, förtroende och samverkan. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
berörs av bland annat åtgärder kring matsvinn och återanvändning.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att flera åtgärder redan ligger i linje med pågående
arbete, men har frågetecken kring bland annat genomförandet av planen. Förvaltningen har inga
synpunkter på de föreslagna avfallsföreskrifterna.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad.

Beslutsunderlag






Kretsloppsplan 2021-1030
Föreskrifter för avfallshantering
Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Remiss om Renhållningsordning för Burlövs kommun
och Malmö stad 2021-2030
Förvaltningens förslag till yttrande

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-05-11
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-05-19
Beslutet skickas till

SIGNERAD

VA SYD
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Ärendet

VA SYD har skickat ut ett förslag till renhållningsordning för perioden 2021 – 2030 på remiss.
Renhållningsordningen består av två delar: en kretsloppsplan och avfallsföreskrifter.
Renhållningsordningen är gemensam för Malmö stad och Burlövs kommun och är till stor del
lika förslaget till övriga av Sysavs ägarkommuner.
Enligt miljöbalken ska varje kommun anta en renhållningsordning (15 kap. 41 §). Den ska bestå
av en avfallsplan samt föreskrifter för renhållning i kommunen. I förslaget har man valt att
namnge den lagstadgade avfallsplanen kretsloppsplanen, för att få ett större fokus på just
kretsloppet i stort och inte fokusera på avfall, dvs. det som blir kvar i slutet. Planen riktar sig
internt till Burlövs kommun och Malmö stad samt till invånare, verksamheter och övriga aktörer
inom kommungränserna.
Kretsloppsplanen innehåller visionen att avfallssystemet i Burlövs kommun och Malmö stad ska
bli klimatneutralt. I kretsloppsplanen anges mål, åtgärder, styrmedel och verktyg för att uppnå
visionen att minimera miljöpåverkan från avfallet. I Burlöv och Malmös kretsloppsplan föreslås
målet att minska avfallet med 30 % till år 2030.
Kretsloppsplanen är ett överordnat styrdokument för Burlövs kommun och Malmö stad som
anger färdplanen mot ett klimatneutralt avfallssystem och hur kommunerna avser att uppfylla
nationella, regionala och lokala mål inom avfallsområdet. Målen kommer att integreras i de olika
nämndsplanerna.
Kretsloppsplanen innehåller fyra målområden och tio mål. Till varje mål finns det beskrivet
åtgärder samt ansvariga aktörer som är särskilt viktiga för att uppnå målen. Åtgärderna är inte
detaljerade eller tidsatta, vilket innebär att de kontinuerligt måste utvecklas i de handlingsplaner
som tas fram gemensamt av VA SYD och kommunernas förvaltningar. VA SYD har ansvar för
att samordna uppföljningen av avfallsplanen för Burlövs kommun och Malmö stad.
Målområdena i kretsloppsplanen är: Förebyggande av avfall, effektiv resursanvändning, minskat
spill, förtroende och samverkan. Följande mål är hälsa-, vård- och omsorgsnämnden på ett eller
annat sätt berörda av:
1.1 VA SYD har huvudansvaret att tillsammans med berörda kommunala förvaltningar ta
fram en strategi för och stötta våra aktörer i att kunna förebygga avfall
1.3 Alla kommunala kök ska årligen mäta sitt matsvinn
1.4 Alla kommunala kök ska införa rutiner för att minimera matsvinn
2.1 Respektive förvaltning ska ta fram en strategi för vad som kan och ska återanvändas i
just deras organisation
Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av kretsloppsplanen kommer att tas fram
kontinuerligt. Genom att återkommande göra urval och prioriteringar av åtgärder skapas en
flexibilitet där målen, inte åtgärderna, är i fokus. Av handlingsplanen kommer det framgå vilka
åtgärder som ska genomföras samt vem som ansvarar för dessa. Arbetet kommer att genomföras
av en arbetsgrupp med representanter från VA SYD och berörda förvaltningar i kommunerna.
Arbetsgruppen utses och arbetar på uppdrag av en styrgrupp bestående av tjänstepersoner från
VA SYD och berörda förvaltningar. Ordförandeskapet innehas av VA SYD. Samråd med övriga
berörda förvaltningar och andra aktörer ska ske efter behov och samordnas av arbetsgruppen.
För att skapa en kontinuerlig uppföljning av kretsloppsplanen ska en redovisning av
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måluppfyllelse och genomfört arbete göras till styrgruppen kontinuerligt. Förslag till
handlingsplan för kommande år ska också läggas fram till styrgruppen. Redovisning av hur
arbetet med kretsloppsplanen fortskrider i förhållande till de övergripande målen ska ske till
ansvariga politiska instanser.
Avfallsföreskrifterna innehåller regleringar om bland annat kommunens, producenters och
fastighetsinnehavares ansvar samt om sortering, överlämning och hämtning av hushållsavfall
med mera.
Förvaltningens synpunkter på förslaget till kretsloppsplan redovisas i förvaltningens förslag till
yttrande. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har inga synpunkter på de föreslagna
avfallsföreskrifterna.
Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

