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§25

Remiss – Förslag på renhållningsordning och avfallsplan (BSN 2018/403)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden att lämna följande synpunkter på remiss
gällande avfallsplan och renhållningsordning:
Barn- och skolnämnden ställer sig bakom förslag om föreskrifter om avfallshantering.
Gällande föreskrift om avfallshantering vill barn- och skolnämnden påtala att en annan nämnd
inte kan gå in och styra i skolornas inre organisation genom att ålägga skolorna att arbeta med
skräpplockaraktiviteter eller Grön Flagg (delmål 3:1 i åtgärdskatalogen). Barn- och
skolnämnden har själva tagit bort måttet kring hur många enheter som arbetar med Grön
Flagg. Detta då det enligt Skollagen är rektor som styr över sin egen inre organisation och det
är lärarna som planerar undervisningens innehåll för eleverna mot skolans mål. I övrigt ställer
sig barn- och skolnämnden bakom förslag om föreskrifter om avfallshantering.
Enligt förslaget ska varje verksamhet inom Barn & Skola ha till ansvar att tillse att sortering
av matavfall, förpackningsmaterial och returpapper genomförs inom enheten. Detta kan
komma att medföra merkostnader i form av inköp av utrustning, städkostnader samt
omställning av lokaler, alternativ upprättande av nya lokaler där avfallssortering sker vilket
inte finns inom ram. Barn- och skolnämnden efterfrågar även en tydlig tidsplan för
implementering fram till 2025. Barn- och skolnämnden ställer sig i övrigt bakom förslaget om
renhållningsordning.

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en renhållningsordning innehållande lokala föreskrifter om
avfallshantering, samt en avfallsplan. Den senaste renhållningsordningen i Lidköpings
kommun antogs 2011 och har nu reviderats, bland annat för att anpassas till nya lokala
förhållanden och ny lagstiftning på området.
Teknisk servicenämnd har tagit beslut om att skicka handlingarna på remiss, svar på remiss
ska vara teknisk servicenämnd tillhanda senast 21 mars.

Expedieras till
Teknisk servicenämnd

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse yttrande gällande samråd på renhållningsordning
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Borttagen på grund av personuppgifter.
Remissversion Avfallsplan för Lidköpings kommun 2019-2025 del 2
Remissversion Bilaga 1-6 till avfallsplanen
Borttagen på grund av personuppgifter.
TSN §97 Samråd kring nytt förslag på renhållningsordning
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