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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att som svar på remiss om förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun till Uppsala 

Vatten och Avfall AB avge upprättat förslag till yttrande.  
 
Sammanfattning 
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsförordning som bland 
annat ska innehålla ska innehålla en avfallsplan. Planen gäller 2014-2022. Förslaget till plan 
pekar ut sex områden där det bedöms att det finns extra stort behov av åtgärder. Åtgärderna 
syftar till att öka återanvändning och materialåtervinning, minska mängden felsorterat avfall, 
öka medborgarnas delaktighet i avfallshanteringen samt att förbättra arbetsmiljö och service. 
Uppdragsnämnder och bolag föreslås bli ansvariga för att arbeta för att nå måluppfyllelse. För 
två mål anges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Det är inom målområde Avfallshan-
tering med människan i fokusmed effektmålet Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle. 
Nämnden ser positivt på förslaget till renhållningsordning inklusive avfallsplan. Avfallspla-
nen ligger i linje med nämndens ledstjärna om ett hållbart samhälle. Nämnden anser att målet 
om minskad mängd matavfall liksom utbildnings- och informationsinsatser riktat både till 
elever och personal är viktiga för resurshushållning och därmed ett hållbart samhälle. Ett re-
surspris ser nämnden som en bra sporre för att uppnå resultat. 
 
Bakgrund 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av Uppsala Vatten och Avfall AB inbjudits till 
samråd kring förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun (bilaga 1).  
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga 2). 
 
Ärendet 
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsförordning som ska inne-
hålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommun samt en avfallsplan.  
 
I förslaget till avfallsplan anges inriktningen på avfallsarbetet för åren 2014-2022. Planen ska 
underlätta för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål – begränsad klimatpåverkan, 
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giftfri miljö och god bebyggd miljö - ge ansvariga och allmänhet en helhetsbild över avfalls-
hanteringen och visa på möjligheterna att påverka den. Planen pekar ut sex områden där det 
bedömes att det finns extra stort behov av åtgärder. Åtgärderna syftar till att öka återanvänd-
ning och materialåtervinning, minska mängden felsorterat avfall, öka medborgarnas delaktig-
het i avfallshanteringen samt att förbättra arbetsmiljö och service.  
 
Planen innehåller tjugo mål och åtgärder samt nyckeltal för att mäta måluppfyllelsen kopplat 
till de sex nämnda områdena. Planen föreslås antas av kommunfullmäktige och uppdrags-
nämnder och bolag föreslås bli ansvariga för att arbeta för att nå måluppfyllelse. Uppsala Vat-
ten och Avfall AB föreslås ansvara för en kontinuerlig samlad uppföljning. Varje ansvarig 
föreslås rapportera till Uppsala Vatten och Avfall AV resultatet av genomförda samt plane-
rade aktiviteter. Uppföljningen ska ange hur långt man kommit på vägen mot måluppfyllelse 
samt vilka resurser och aktiviteter som behövs för att nå projektmålen.  
 
För två mål anges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och barn- och ungdoms-
nämnden (BUN) som ansvariga. Det är inom målområde 6.2. Avfallshantering med männi-
skan i fokus; 6.2.1. Effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle.  
 
Mål: Mängden matavfall som uppkommer där mat serveras ska minska kontinuerligt från år 
till år i varje kommunal pedagogisk enhet. Som ansvarig samt som rapporteringsansvarig 
anges både UAN och BUN.  
Aktiviteter: Utredning av metod för mätning av matavfall i kommunala pedagogiska enheter 
samt Utbildnings- och informationssatsningar. Både UAN och BUN anges som ansvariga 
medan UAN anges som rapporteringsansvarig. 
 
Mål: Från och med 2014 ska Resurspriset delas ut årligen till en pedagogisk enhet i Uppsala 
oberoende av huvudman, som visar prov på innovativa lösningar inom området matsvinn, 
avfallshantering eller nedskräpning. Både UAN och BUN anges som ansvariga medan UAN 
anges som rapporteringsansvarig. 
 
Remisshandlingen innehåller även ett antal bilagor innehållande ekonomisk konsekvensanalys 
av renhållningsordningen, miljöbedömning av avfallsplanen, utvärdering av avfallsplanen, 
nulägesbeskrivning av hushålls respektive verksamhetsavfall, tillståndspliktiga anläggningar, 
nedlagda deponier, Länsstyrelsens sammanställning samt renhållningsföreskrifter för Uppsala 
kommun. 
 
Synpunkter och påpekanden 
Målet om att mängden matavfall ska minska samt vidhängande aktiviteter i form av utredning 
om lämplig metod samt utbildnings och informationsinsatser kan, om kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget till avfallsplan, hanteras genom att rikta mål eller uppdrag till Styrel-
sen för vård och bildning och innebära extra kostnader för nämnden. Kostnaderna kan i så fall 
belasta budgeten för hållbar utveckling. 
 
Nämnden delar ut tre pedagogiska priser där första pris är på 10 000 kr, andra på 5 000 kr och 
tredje på 3 000. 2011 delades ett pris ut för pedagogiskt arbete med frågor kring lärande för 
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hållbar utveckling. Prissumman på totalt 10 000 kr. Från och med 2012 har medel avsatts, 
som skolorna kunnat söka för att genomföra aktiviteter för att kvalificera sig för Skolverkets 
utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Om kommunfullmäktigte beslutar enligt förslaget 
om ett ”resurspris” föreslås prissumman för detta vara 10 000 kr och även det belasta nämn-
dens budget för hållbar utveckling.  
 
Under kontakt med handläggande tjänsteman i bolaget Uppsala Vatten framkom det att en 
redaktionell felaktighet har insmugit sig i remisshandlingen. Målansvariga och rapporterings-
ansvariga på sid 22 och 23 ska vara UAN och BUN var för sig.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att 
- nämnden ser positivt på förslaget till renhållningsordning inklusive avfallsplan 
-avfallsplanen ligger i linje med nämndens ledstjärna om ett hållbart samhälle 
-utbildnings- och informationsinsatser är viktiga  
-ett pris för innovativa lösningar gällande matsvinnet, avfallshantering och minskad ned-
skräpning är en sporre 
-påpeka att ansvaret för UAN respektive BUN ska förtydligas och kompletteras på sid 22-23. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
 
Carola Helénius-Nilsson 
Direktör 
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FÖRSLAG 
 
  
 Uppsala Vatten och Avfall AB 
 
 
 
Remiss: Yttrande över förslag till renhållningsordning Uppsala kommun, 
dnr 2012-0147 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB har inbjudit utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att yttra 
sig över rubricerat ärende. Med anledning härav vill nämnden framföra följande:  
 
Allmänt 
Nämnden ser positivt på förslaget till renhållningsordning inklusive avfallsplan. Avfallspla-
nen ligger i linje med nämndens ledstjärna om ett hållbart samhälle.  
 
Avsnitt 6.2, sid 22 
Nämnden föreslås bli ansvarig för effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle. 
Nämnden har inget att invända mot detta utan anser att målet om minskad mängd matavfall 
liksom utbildnings- och informationsinsatser riktat både till elever och personal är viktiga för 
resurshushållning och därmed ett hållbart samhälle.  
 
Ett pris till den pedagogiska enhet, som visar prov på innovativa lösningar för att minska mat-
svinnet, hantera avfall och minska nedskräpning ser nämnden som en bra sporre för att uppnå 
resultat. Nämnden har medel i budget, som kan användas för ändamålet. 
 
Nämnden vill påpeka att målansvariga och rapporteringsansvariga på sid 22 och 23 ska vara 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden var för sig.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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