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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Pernilla Rosengren

2021-03-22

Dnr SON 2021-244

Social- och omsorgsnämnden

Avfallsplan med lokala avfallsföreskrifter för Linköpings
kommun, yttrande till samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Yttrande över Avfallsplan med lokala avfallsföreskrifter, avges till
Samhällsbyggnadsnämnden enligt Social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Samhällsbyggnadsnämnden remitterade 18 februari 2021 förslag på en ny
avfallsplan med lokala avtalsföreskrifter och bilagor till social- och
omsorgsnämnden. I remissen önskar samhällsbyggnadsnämnden samråd innan
den 22 april 2021. Avfallsplanen ska antas av kommunfullmäktige i november
2021.
Avfallsplanens syfte är att fastställa mål och åtgärder för kommunens arbete
för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär
ekonomi samt att utveckla strategier för kommunens styrmedel på
avfallsområdet. Ytterligare ett syfte är att utveckla processen för
avfallsplanering i kommunen som organisation. Vägledande är ambitionen i
avfallshierarkin, och kommunens målsättningar om koldioxidneutralitet och
giftfri miljö.
Social- och omsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande. Social- och
omsorgsnämnden föreslås avge yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Nuvarande avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering, antogs av
kommunfullmäktige i januari 2006 och ändringar antogs av
kommunfullmäktige i oktober 2011. Avfallsplanen som nu är på remiss ersätter
den tidigare avfallsplanen.
Avfallsplanen är en del av Linköpings kommuns renhållningsordning som även
består av lokala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett strategiskt dokument
och föreskrifterna är lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska
bedrivas i kommunen.
Det är angeläget med en ny avfallsplan eftersom det har tillkommit ny
lagstiftning och skarpare målsättningar på området. Den nya avfallsplanen har
ett mer tydligt fokus på att undvika att avfall uppstår genom medvetna inköp.
Ett annat viktigt fokus är att använda och återanvända inköpta varor längre. En
annan förändring i planen är att avfall från kommunens verksamheter och
nedskräpning ingår. Med denna avfallsplan breddas avfallsfrågan till att bli en
angelägenhet för hela kommunen.
Syftet med avfallsplanen är:
• Att ta fram mål och åtgärder för kommunens arbete för att minska avfallets
mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi*.
• Att utveckla strategier för kommunens styrmedel på avfallsområdet.
• Att utveckla processen för avfallsplanering i kommunen.
• Att uppfylla mål och lagar på olika nivåer; nationellt, inom EU, för de globala
målen samt regionala mål.
*Cirkulär ekonomi har lanserats som ett modernt koncept för en ekonomi där
resurser återanvänds och återvinns, och därmed tär mindre på jordens resurser.
Denna avfallsplan knyter ihop planeringen av framtidens avfallshantering med
en utveckling som tar sikte mot cirkulär ekonomi.
Avfallsplanen har fem inriktningar med 13 mål och 23 delmål som
sammantaget visar riktningen för kommunens arbete med att minska avfallets
mängd och farlighet. De mål och delmål som har åtgärder som riktar sig till
social- och omsorgsnämnden nämns nedan. Samtliga åtgärder återfinns i Bilaga
1. Handlingsplan med åtgärder.
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1. Mål 1 - Cirkulär ekonomi och delningsekonomi förebygger avfall från
boende och verksamma
Delmål
-

-

Åtgärder

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

b) Ställa krav på att
engångsprodukter i
plast inte ska
användas på
kommunens
evenemang, eller på
evenemang som
genomförs på
uppdrag av eller med
stöd av kommunen.

KS och
respektive
nämnd
samt Visit
Linköping
och övriga
kommunal
a bolag

20222030

Ordinarie
budget

20222030

Ordinarie
budget

h) Fånga upp idéer
Samtliga
som kan genomföras nämnder
som pilot- eller
och bolag
utvecklingsprojekt.
Genom olika
samarbeten kan allt
från ny teknik till
beteendeförändringa
r testas vid
kommunens och de
kommunala bolagens
testbäddar,
innovationsmiljöer
eller direkt i
verksamhet.

Mål 3 – Kommunen arbetar systematiskt för att minimera avfall från
förvaltningar och bolag.
Delmål 3.1.
Tillgång till
avfallssorterin
g för
lagstadgade
fraktioner hos
samtliga
kommunens
verksamheter

a) Säkerställa
tillgång till
avfallssortering för
lagstadgade
fraktioner hos
kommunens
verksamheter genom
kartläggning av
nuläget, införa

Samtliga
2022nämnder i 2025
samverkan
med
Lejonfasti
gheter

Ordinarie
budget
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senast år 2025.
Mäts genom
uppföljning att
så finns.

systematiskt
arbetssätt och sätta
in relevanta åtgärder
inom respektive
verksamhetslokal
och utrymme för
avfallssortering.
Lagstadgade
fraktioner är
Restavfall,
Matavfall,
Plastförpackningar,
Pappersförpackninga
r,
Metallförpackningar,
Färgade
glasförpackningar,
Ofärgade
glasförpackningar,
Returpapper/Tidning
ar, Elavfall, Farligt
avfall samt Textil
senast år 2025.

Delmål 3.2.
Krav som
syftar på
avfallsminimer
ing införs i
samband med
förlängning
eller förnyelse
av relevanta
avtal. Mäts
genom att följa
upp de krav
som ställts i
samband med
upphandling
och inköp.

d) Systematiskt
arbete för att
minimera
resursanvändningen
med fokus på, men
inte uteslutande,
engångsartiklar och
plast.

Samtliga
nämnder
och bolag

20222025

Ordinarie
budget

Mål 11 - De yrkesgrupper som hanterar avfall har en trygg och säker
arbetsmiljö.
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Mål 11

a) Hänsyn till
arbetsmiljö tas vid
genomförande av
avfallsplanens
åtgärder.

TV,
respektive
nämnd

20222030

Ordinarie
budget/
Avfallstax
a

Ekonomiska konsekvenser
Avfallsplanens genomförande kommer att finansieras av avfallstaxan, där så är
tillämpligt, och annars inom ramen för nämndernas och bolagens ordinarie
budget. För vissa åtgärder kan det behöva tillföras resurser, exempelvis
gällande utvecklingsprojekt, kommunikationsprojekt eller fysiska investeringar
samt resurser för att kunna driva på och följa upp genomförandet. Enskilda
aktiviteter från 2022 och framåt kommer att prövas i samband med
budgetarbetet.
För åtgärden: ”Säkerställa tillgång till avfallssortering för lagstadgade
fraktioner hos kommunens verksamheter...” bedömer Social- och
omsorgsförvaltningen att åtgärden inte kan genomföras inom ramen för
tilldelad budget 2022 och att medel därför måste tillföras om arbete ska ske
under år 2022, vilket är att föredra för att arbeta med målet om Ett klimatsmart
Linköping. Om åtgärden ska genomföras under år 2023-2025 behöver medel
tillskjutas under de budgetåren.
Kommunala mål
Ett kommunalt mål som berörs är Ett klimatsmart Linköping. Under ett
klimatsmart Linköping ligger kommunens mål för koldioxidneutralt Linköping
och giftfri miljö till vilka det även finns handlingsplaner.
Avfallsplanen berör även de kommunala målen: Ett attraktivt och tryggt
Linköping, Ett företagsamt Linköping, Välfärdstjänster med hög kvalitet,
tillgänglighet och individen i centrum. Alla Linköpingsbor kan åldras med
värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov samt Stark
gemenskap och människor i arbete.
Uppföljning av åtgärderna i avfallsplanen sker i nämndernas delårs- och
årsuppföljningar och bolagens årsrapporter i samband med ordinarie
verksamhetsuppföljning. En fördjupad uppföljning av avfallsplanens
genomförande planeras till en gång per mandatperiod.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Yttrandet skickas till:
samhällsbyggnadsnämnden

