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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/380

§ 55 Avfallsplan 2018-2021 för antagande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna avfallsplanen.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen, berörda nämnder och Höörs Fastighetsaktiebolag att
arbeta in avfallsplanens mål och aktiviteter i kommande årsbudgetar och
verksamhetsplaner, samt relevanta styrdokument.
3. Notera att avfallsplanen 2014-2017 är inaktuell.
4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att de andra huvudmännen till
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag också beslutar att godkänna avfallsplanen.

Kommunfullmäktige noterar också att Höörs kommun ska, som en av ägarkommunerna i
MERAB, verka för en omställning till biogasdrift av renhållningsfordon i nästa
avtalsperiod.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till avfallsplan har tagits fram. Planen beskriver hur Höörs kommun tillsammans
med Hörby kommun, Eslövs kommun och Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
(MERAB) ska arbeta med avfallshanteringen till 2021. Tillsammans med de lokala
föreskrifterna för avfallshanteringen utgör den även kommunernas renhållningsordning.
Avfallsplanen har stor även betydelse för kommunfullmäktiges mål god livsmiljö och bra
boende för alla samt långsiktig hållbar ekonomi.
Planen innehåller 11 mål för avfallshanteringen med ett antal åtgärder för att nå målen.
För att säkra att åtgärderna genomförs och målen nås är det viktigt att berörda aktörer
inarbetar åtgärderna i sina verksamhetsplaner.
Ansvaret för att följa upp planen och återredovisa till ägarkommunerna har MERAB.
Åtgärderna kommer att följas upp i början av varje år. Uppföljningen samordnars med
uppföljningen av kommunernas miljömålsprogram. Uppföljningsrapporten ska godkännas
av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Planen har bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för Höörs
kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun och MERAB.
Hur berörs Höörs kommun av planen?
- Miljö- och byggnadsnämnden: Utöva tillsyn av butiker som tar emot farligt avfall och av
transporter av avfall.
- Tekniska nämnden: Utarbeta en handlingsplan mot nedskräpning som bygger på en
nulägesanalys och inventera kommunala deponier.
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- Barn- och utbildningsnämnden: Utarbeta en handlingsplan för minskat matsvinn i
kommunala verksamheter.
- Kommunstyrelsen: ställa krav i upphandling att bygg- och rivningsavfall ska hanteras,
samordna avfallsplaneringen med samhällsplaneringen, ge informations- och
kommunikationsstöd, samt genom att räddningstjänsten ska göra riskbedömningar för
avfallslager.
- Höörs Fastighetsaktiebolag: ställa krav i upphandling att bygg- och rivningsavfall
hanteras och följa upp att kraven efterlevs.
Kommunen berörs också genom planens förväntningar på återbruk av möbler och
utrustning.
Planen ställer inga krav på fossilbränslefria renhållningsfordon. I detta sammanhang bör
noteras att Höörs kommun ska, som en av ägarkommunerna i MERAB, verka för en
omställning till biogasdrift av renhållningsfordon i nästa avtalsperiod.

Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag.
Bifallsyrkandet biträds av Anna Palm (M) och Fredrik Hanell (MP).
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Detta förslag till beslut bifalls av Lars-Olof Andersson (C) Anna Palm (M)
och Fredrik Hanell (MP).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse för avfallsplan.docx
2. Nytt Följebrev Aktualiserad Avfallsplan 2018-2021 Till kommunstyrelsen.docx
3. NY REV. Avfallsplan 2018-2021.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-02-27 (2018-02-27 KSAU §54).doc
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