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Förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Avfallsplanen där hänsyn tas till synpunkter
som framförs i yttrandet.

Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala
föreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen för Eskilstuna kommun ska vara ett
styrinstrument för att kretsloppsanpassa avfallshanteringen i kommunen.
I Avfallsplanen har strategiska mål, mätbara mål och åtgärder tagits fram inom
följande områden:
 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning – förebyggande av avfall.
 Minskad miljöbelastning – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda
deponier och minskad nedskräpning.
 Ökad återvinning – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring.
 Kundfokus – information, kommunikation och service.
Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:
 Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall
 ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomisk bärkraftig
 Andelen avfall som materialåtervinns öka
 Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag
minska
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på
Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022. Barn- och utbildningsförvaltningen
har i förslag till yttrandet fokuserat på de områden i Avfallsplanen som berör
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nämndens verksamhetsområde och föreslår nämnden att tillstyrka förslaget till
Avfallsplan där hänsyn tas till synpunkter som framförs i yttrandet.

Ärendebeskrivning
Nedan följer synpunkter till de aktiviteter som planen ålägger barn- och
utbildningsnämnden.
Målområde 1 – Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning
- Minskat matsvinn
o Handlingsplan för att minska matsvinn
o Genomföra åtgärder enligt framtagen handlingsplan enligt ovan
o Årlig mätning av matsvinn för skola och omsorg
Utpekad huvudansvarig för ovanstående åtgärder är kommunstyrelsen genom Konsult
och Uppdrag (ersätts av ny kostorganisation när den är på plats). Utredning pågår
gällande framtida kostorganisation i kommunen och beslut har ännu inte fattats i
frågan. Därmed bör det inte i förslag till Avfallsplan hänvisas till en kostorgansation
där beslut ännu inte har fattats.
Barn- och utbildningsnämnden utpekas att delta i ovanstående åtgärder med hjälp av
kostkonsulenterna/kostombuden. Här bör nämnden själv ha möjlighet att avgöra vilka
funktioner som ska delta i arbetet.
-

Andra åtgärder för att främja cirkulär ekonomi och förebygga avfall
o Pedagogiskt återbruksmaterial till kommunens verksamheter, i första hand förskolor
o Undersöka möjligheter att underlätta att överskottsmaterial från ReTuna kan
användas inom kommunkoncernens verksamheter.

Syftet som anges för pedagogiskt återbruksmaterial till kommunens verksamheter, i
första hand förskolor, är att materialförsörjningen till egna pedagogiska verksamheter i
första hand ska ske genom återbrukat material istället för nytt.
Det framgår inte i förslag till Avfallsplan varför just förskolor har pekats ut. En
motivering till detta önskas. Det finns även andra verksamheter i kommunen som kan
vara betjänta av återbrukat material. I Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
ställs stora krav på att giftfritt material ska användas. Det måste därför säkerställas att
återbrukat material uppfyller de krav och föreskrifter som gäller för nämndens
verksamheter och att upphandling av leverantör görs för att verksamheterna ska
kunna köpa in återbrukat material. Nämnden åläggs årliga effektiviseringskrav. Det
innebär att kostnaderna för inköp av material till nämndens verksamheter inte bör öka
utan snarare minska. Inköpkostnaden av återbrukat material behöver därför vara lägre
än för det material som köps in idag.
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Målområde 3 – Ökad återvinning
- Källsortering inom kommunkoncernen
o Inventering, förslag på lämplig utrustning och utvärdering av mål 3.5 (År 2019 ska
alla inom kommunkoncernen källsortera förpackningar, returpapper, matavfall och
övrigt brännbart avfall samt ha rutiner för den interna hanteringen av sorterat
avfall.) angående källsortering inom kommunkoncernen.
 Steg 1: Förskolor, skolor och äldreomsorg
 Steg 2: Resterande del av kommunkoncernen
 Steg 3: Utvärdering
o Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom förskolor och
grundskolor.
I förslaget till Avfallsplan föreslås att Konsult och Uppdrag får i uppdrag att inventera
behov av nya sorteringsmöbler och ta fram förslag på ändamålsenliga möbler som
fungerar för personalens sortering och omhändertagande av avfallet på rätt sätt. Här
önskas en kostnadskalkyl och investeringsplan innan beslut fattas om att genomföra
de föreslagna åtgärderna.
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