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Socialnämnden

Ny renhållningsordning - avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter
Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet, som framgår av tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22, 
som sitt eget och överlämnar yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-17, § 105 skicka ut ny 
renhållningsordning för yttrande till kommunstyrelsen och nämnderna.
Socialförvaltningen har avgett yttrande över förslaget. Förvaltningen tillstyrker 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny renhållningsordning. Samtidigt lyfter 
socialförvaltningen under kapitlet mål och handlingsplaner och målområdet matsvinn, 
att man redan nu arbetar aktivt med att förbygga och minska matsvinn. Vidare är man, 
under kapitlet konsekvenser för avfallsplanen, mycket positiva till de möjligheter till 
sysselsättning som den nya kretsloppsparken kan erbjuda brukare. Förvaltningen anser 
också, kapitlet på gång inom lagstiftning m.m., att förslag till ny lagstiftning kring 
bilpooler bör bevakas.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen tillstyrker och ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till ny renhållningsordning/avfallsplan för Vänersborgs kommun.
Socialförvaltningen finner dock anledning att kommentera följande.

Kap.7 Mål och handlingsplan
Målområde 1, p.1:3 Minska matsvinnet
I socialförvaltningens verksamheter på gruppboenden inom omsorger om 
funktionshindrade arbetar man aktivt med att planera mathållningen. Boendena är väl 
medveten kosthållning och sparsamhet. Mat som blir över tillvaratas för framtida 
matlådor och menyerna planeras nogsamt. Förvaltningen gör medvetna val för 
hållbarhet vid de inköp som förvaltningen hanterar. Källsorteringen följer Vänersborgs 
kommuns direktiv för källsortering bl.a. genom användandet av gröna och röda påsar.
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På boenden inom äldreomsorg källsorteras på samma sätt. Maten produceras och 
levereras från köket på Lindgården och förvaltningen utgår från att maten där 
produceras på ett hållbart sätt och för att minska matsvinnet så mycket som möjligt.
Kap. 9 Konsekvenser av avfallsplan
Socialförvaltningen ser mycket positivt på att personer som idag står långt från 
arbetsmarknaden kan beredas möjlighet till sysselsättning i den nya Kretsloppsparken

Bilaga 2
3 På gång inom lagstiftning och vägledning
3.1 Cirkulär ekonomi
Betänkandet från utredningen om cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) föreslår 
lagändringar för att öka användningen av bilpooler. Socialförvaltningen har idag 122 
fordon eller ca 50 % av kommunens fordon. Samtidigt bedriver förvaltningen redan 
idag ett arbete för att optimera användningen av fordonsparken. Frågan om hur 
eventuell lagstiftning i frågan framöver kan komma att påverka kommunens och 
förvaltningens fordonsanvändning bör bevakas.

Beredning
 Vänersborgs kommuns nya renhållningsordning, utkast

 Avfallsplan

 Renhållningsföreskrifter

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2019-10-17  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 105 

Renhållningsordning: avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter 
SBN 2019/234 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden skickar förslag på ny renhållningsordning för 

yttrande till kommunstyrelsen och samtliga nämnder med svarstid senast  
den 27 november. 
 

2. Förslaget till renhållningsordning ställs ut mellan 18 oktober till och med 
 27 november 2019. 
 

3. Synpunkter på renhållningsordning kan lämnas skriftligt via mail: 
samhallsbyggnad@vanersborg.se eller  
post: Vänersborgs kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen,  
462 85 Vänersborg.  
Efter utställning sammanställs de synpunkter och yttranden som inkommit. 
Därefter åter till samhällsbyggnadsnämnden och vidare till kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ny reviderad renhållningsordning är upprättad av Kretslopp & 
Vatten samt Miljö och Hälsoskyddskontoret, i renhållningsordningen ingår 
Avfallsplan och Renhållningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-25 
Avfallsplan och renhållningsföreskrifter 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen, 
Barn- och utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden,  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden  
  

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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