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Sammanträdesdatum

2017-10-10

Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:15 – 15:35
Ajournering för paus, klockan 15:20 – 15:22

Beslutande

Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Lars-Göran Karlsson (S) ersätter Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Lillemor Nordh (C) ersätter Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Nina Tuncer (S)
Lars Andersson (S)
Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)

Utses att justera

Niklas Frykman (L)

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 10 oktober 2017, kommunstyrelsens
kansli, stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Malai Bierfeldt

Ordförande

...........................................................................................
Jimmy Jansson

Justerande

...........................................................................................
Niklas Frykman

Paragraf

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-10-10

Anslaget sätts upp

2017-10-10

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift

...........................................................................................

B-protokoll
Anslaget tas ner
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, kommundirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Mimi Axelsson, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
Maria Ståhl, koordinator
Marielle Lahti, gruppledare Miljöpartiet de gröna
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§ 193
Omedelbar justering - Avfallsplan - beslut om
utställning
Beslut
1. Förslag till avfallsplan 2018 för Eskilstuna kommun ställs ut under perioden
11 oktober 2017 – 10 november 2017.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet, daterad den 18
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett förslag till ny avfallsplan år
2018 med mål fram till 2022 för Eskilstuna kommun har tagits fram. Förslaget
innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om förslag på åtgärder för att
minska avfallets mängd och farlighet. Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel
ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2017:2 ”Kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall” reglerar
vad en avfallsplan ska innehålla, som till exempel en beskrivning av rådande
förhållanden, uppgift om anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
finns i kommunen, nedlagda deponier, mål, åtgärder och uppföljning, samråd,
miljöbedömning och underlag till länsstyrelsen. Avfallsplanen ska antas av respektive
kommuns kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fattade den 30 maj 2017 beslut om att skicka förslag till
”Avfallsplan 2018-2022 för Eskilstuna” på remiss till ett antal olika instanser,
exempelvis olika nämnder inom kommunen, länsstyrelsen, större fastighetsägare, med
flera. Under samrådstiden inkom 15 yttranden från remissinstanser. Till följd av
inkomna yttranden har ändringar gjorts i avfallsplanens huvuddokument, samt i bilaga
1 och bilaga 3, tillhörande ärendet. Korrigeringar av sakuppgifter har även gjorts i
bilaga 5 tillhörande ärendet, om nedlagda deponier.
Innan förslaget antas ska det enligt Miljöbalken ställas ut för granskning under minst
fyra veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före
utställningstidens början.
Finansiering
Beslutet att ställa ut förslaget innebär inga kostnader. Åtgärdsförslag i planen kommer,
utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i förvaltningars och bolags
kommande årsplaner.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En offensiv kretsloppsinriktad avfallshantering är en central del i arbetet med hållbar
utveckling.

Yrkanden
Jimmy Janssons (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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