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Uppsala 
* • K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare 
Astrid Nyström 2013-08-27 

Datum Diarienummer 
BUN-2013-1182.73 

Barn- och ungdomsnämnden 

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på remiss om förslag t i l l renhållningsordning för Uppsala kommun t i l l Uppsala 
Vatten och Avfall AB avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av Uppsala Vatten och Avfall AB inbjudits t i l l samråd kring 
förslag t i l l renhållningsordning för Uppsala kommun (bilaga 1). 
Förslag til l 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 t i l l avfallsplan anges inriktningen på avfallsarbetet för åren 2014-2022. Planen ska 
underlätta för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål - begränsad klimatpåverkan, 
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 fmns extra stort behov av åtgärder. Åtgärderna syftar t i l l 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 
t i l l 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 t i l l Uppsala Vatten och Avfall AV resultatet av genomförda samt plane-
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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 barn- och ungdomsnämnden (BUN) och utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden (UAN) och som ansvariga. Det är inom målområde 6.2. Avfallshantering med män
niskan i fokus; 6.2.1. Effektmål Medborgarna bidrar t i l l ett hållbart samhälle. 

Mål: Mängden matavfall som uppkommer där mat serveras ska minska kontinuerligt från år 
t i l l år i varje kommunal pedagogisk enhet. Som ansvarig samt som rapporteringsansvarig 
anges både BUN och UAN. 
Aktiviteter: Utredning av metod för mätning av matavfall i kommunala pedagogiska enheter 
samt Utbildnings- och informationssatsningar. Både BUN och UAN och anges som ansvariga 
medan UAN anges som rapporteringsansvarig. 

Mål: Från och med 2014 ska Resurspriset delas ut årligen t i l l en pedagogisk enhet i Uppsala 
oberoende av huvudman, som visar prov på innovativa lösningar inom området matsvinn, 
avfallshantering eller nedskräpning. Både BUN och UAN 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 
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. 

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 t i l l avfallsplan, hanteras genom att nämnden riktar mål och uppdrag 
ti l l Styrelsen för vård och bildning och innebära troligen extra kostnader för nämnden. 

BUN:s huvuduppdrag är t i l l stor del av pedagogisk natur. De mål som riktas t i l l pedagogiska 
enheter rör i huvudsak just pedagogiken. De två mål samt de aktiviteter där BUN anges som 
ansvarig berör visserligen skolor, men har annan inriktning än pedagogisk. Nämnden föreslå 
därför föreslå att ansvarig för målen och aktiviteterna samt rapporteringen ska vara Styrelsen 
för vård och bildning (SVB), som ges ansvaret för målen och aktiviteterna genom ägardirektiv 
från kommunfullmäktige. 

Nämnden delar ut tre pedagogiska priser där första pris är på 10 000 kr, andra på 5 000 kr och 
tredje på 3 000. 
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Om kommunfullmäktigte beslutar enligt förslaget om ett "resurspris" föreslås nämnden före
slå att priset ska delas ut av Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att 
- nämnden ser positivt på förslaget ti l l renhållningsordning inklusive avfallsplan 
- utbildnings- och informationsinsatser är viktiga 
- ansvarig för målen och aktiviteterna samt rapporteringen föreslås vara Styrelsen för vård och 
bildning 
- ansvarig för Resurspriset föreslås vara Uppsala Vatten och Avfall AB 
-påpeka att ansvaret för UAN respelctive BUN slca förtydligas och kompletteras på sid 22-23. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Enligt sändlista 

Remiss av förslag till renhållningsordning för Uppsala 
kommun 

Synpunkter på förslaget 
Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit fram ett förslag till ny renhåiihihgsordnirig för Uppsala 
kommun. Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har beslutat att sända ut förslaget på 
remiss. Förslaget till renhållningsordning finns också på vår hemsida: 

http://www.uppsalavatten.se/ro 

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vi behöver era synpunkter senast den 
4 oktober 2013. 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som 
ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en 
avfallsplan. Uppsala Vatten och Avfall AB har under 2012 och fram till idag, på uppdrag av 
kommunfullmäktige, arbetat med att ta fram ett förslag till ny renhållningsordning för Uppsala 
kommun. För att de föreslagna åtgärderna ska bli väl genomarbetade och förankrade har 
Uppsala Vatten och Avfall AB lagt stor vikt vid dialog med många olika aktörer. Remissen går 
dels till alla er som vi har varit i kontakt med under arbetets gång, dels till några andra 
företag, myndigheter och organisationer. 

I förslaget till avfallsplan anger vi inriktningen på avfallsarbetet de kommande åren (2014 -
2022). Planen pekar ut sex områden där vi bedömer 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. 

Uppsala Vatten och Avfall AB  
Besöksadress Postadress Växel Kundtjänst Orgnr 
Uppsala Business Park Box 1444 018-727 93 00 018-727 94 00 556025-0051 
Rapsgatan 7 751 44 Uppsala Fax Fax Hemsida 

018-727 9310 018-727 94 10 www.uppsalavadease 
kundljanst@uppsalavatten.se 
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Synpunkter sänds med e-post som Word-dokument, med hänvisning till remissdokument, 
avsnitt, rubrik och sidnummer, till uppsalavatten@uppsalavatten.se, Ange "Ny 
renhållningsordning" och diarienummer 2012-0147 i ämnesraden. 

Vid frågor kontakta Maria Khalili 018-727 93 84. 

Uppsala Vatten och Avfall AB 

Tommy Högström 
VD 
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Remissdokument 
° Renhållningsföreskrifter 
• Avfallsplan 
° Ordlista 

Ekonomisk konsekvensanalys av Uppsala kommuns avfallsplan 2014-2022 
• Miljöbedömning av Uppsala kommuns avfallsplan 2014-2022 
» Utvärdering av avfallsplan 2004 
• Nulägesbeskrivning hushållsavfall Uppsala kommun 
• Nulägesbeskrivning verksamhetsavfall Uppsala kommun 
• Tillståndspliktiga anläggningar för avfallshantering 
• Nedlagda deponier i Uppsala kommun 
» Länsstyrelsens sammanställning 

Dokumenten finns även tillgängliga på Uppsala Vatten och Avfall AB:s hemsida. 

Sändlista 
Kommunen 

Barn- och ungdomsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Plan och- byggnadsnämnden 
Kulturnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Styrelsen för teknik och service 
Styrelsen för vård och bildning 
Räddningsnämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Nämnden för hälsa och omsorg 
Äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Uppsala stadsteater AB 
Uppsala Konsert och Kongress AB 
Destination Uppsala AB 
Uppsalahem AB 
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AB Uppsala Kommuns Industrihus 
Uppsala kommuns fastighets AB 
Fyrishov AB 
Uppsala kommuns förvaltningsfastigheter AB 
Uppsala kommuns Sport- och Rekreationsfastigheter AB 
Uppsala kommuns skolfastigheter AB 

Politiska partieri kommunfullmäktige i Uppsala 
Centerpartiet Uppsala län 
Folkpartiet liberalerna Uppsala län 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet de gröna 
Moderatema Uppsala län 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 

Fackliga organisationer 
Kommunal 
Svenska transportarbetareförbundet 

Transportföretag och anläggningar 
Ragn-Sells AB 
Samtek 
SITA Sverige AB 
Relita Industriservice AB 
Returpapperscentralen 
Skrotcentralen 
Vattenfall AB värme Uppsala 
SVA 
Dalby maskin 
Reno Norden AB 
Lövsta kött 
LBC Danderydskedjan AB 
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Bygg- och bostadsföretag 
Hyresgästföreningen 
Fastighetsägarna Mellansverige 
NCC AB 
Peab 
Riksbyggen Uppland 
HSB Uppsala 
Rikshem AB 
Villaägarna Region ABC 
Akademiska Hus 
Stena Fastigheter AB 
Aspholmen Fastigheter AB 
Uppsala Akademiförvaltning 
Atrium Ljungberg AB 
Vasakronan AB 
KJ förvaltning AB 

Myndigheter 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Övriga 
Sveriges byggindustrier 
Uppsvenska handelskammaren 
Företagarnas riksorganisation i Uppsala län 
Gamla Uppsalabuss AB 
Landstinget i Uppsala län 
Regionförbundet Uppsala län 
Svensk handel i Uppland 
Biståndsföreningen Humana Sverige 
Röda korset 
Naturskyddsföreningen Uppsala län 
Handikappförbundens samarbetsorgan 
Synskadades Riksförbund 
Uppsalas Pensionärsföreningars Samarbetsråd 
Lantbrukarnas Riksförbund Mälardalen 
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala 
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Barnombudsmannen i Uppsala 
Uppsala universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet 
FTI AB 
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Handläggare 
Astrid Nyström 2013-09-11 

Datum 
BUN-2013-1182.73 
Diarienummer 

FÖRSLAG 
Uppsala Vatten och Avfall AB 

Remiss: Yttrande över förslag till renhållningsordning Uppsala kommun, 

Uppsala Vatten och Avfall AB har inbjudit utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att yttra 
sig över rubricerat ärende. Med anledning härav vil l nämnden framföra följande: 

Ällmänt 

Nämnden ser positivt på förslaget t i l l renhållningsordning inklusive avfallsplan. 

Avsnitt 6.2, sid 22 
Nämnden föreslås tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bli ansvarig för 
effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle. Nämnden anser att målet om mins
kad mängd matavfall liksom utbildnings- och informationsinsatser riktat både til l elever och 
personal är viktiga för resurshushållning. Nämndens huvuduppdrag är t i l l stor del av pedago
gisk natur och de mål som nämnden riktar t i l l pedagogiska enheter rör i huvudsak den peda
gogiska delen. 
De två mål samt de aktiviteter där nämnden anges som ansvarig berör visserligen skolor, men 
har annan inriktning än pedagogisk. Nämnden föreslår därför att ansvaret för måluppfyllelsen 
och aktiviteterna samt rapporteringen ska riktas t i l l Styrelsen för vård och bildning genom 
ägardirektiv från kommunfullmäktige. 

Ett pris t i l l den pedagogiska enhet, som visar prov på innovativa lösningar för att minska mat-
svinnet, hantera avfall och minska nedskräpning kan vara en bra sporre för att uppnå resultat. 
Om kommunfullmäktigte beslutar enligt förslaget om ett "resurspris" föreslår barn- och ung
domsnämnden att priset ska delas ut av Uppsala Vatten och Avfall AB och inte av nämnden. 

Nämnden vill påpeka att målansvariga och rapporteringsansvariga på sid 22 och 23 ska vara 
utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden var för sig. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 

dnr 2012-0147 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 


