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Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragraf 8 
  
Sekreterare  
 Agneta Svensk 

 

  
Ordförande  
 Tomas Rådkvist 
  
Justerande  
 Anders Wikman 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-13 
Anslaget sätts upp 2019-03-18 
Anslaget tas ned 2019-04-08 
Sista dag att överklaga 2019-04-07 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Plats och tid Annebergrummet Gnejsgatan 8, onsdagen den 13 mars 2019, klockan 

13.00–17.00 
  
Beslutande Tomas Rådkvist (MP) 

Anders Wikman (NE) 
Urban Wahlberg (C) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Gunilla Fröman, förvaltningschef 

Danielle Littlewood, VA-chef 
Frida Magnusson, utvecklingschef 
Kristin Berntsson, verksamhetsutvecklare 
Agneta Svensk, nämndsekreterare 
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Remissvar: Avfallsplan VAFAB 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar över samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, PM daterat 190305, som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot en nämndremiss från kommunstyrelsen, 
KS2018/885, med en Avfallsplan 2020-2030 samt föreskrifter för avfallshantering 
från kommunalförbundet VafabMiljö. Kommunstyrelsen vill ha nämndens yttrande 
över förslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har tagit del av förslaget på Avfallsplan 2020-2030 med tillhörande 
bilagor samt föreskrift för avfallshantering och lämnar följande synpunkter: 

• När Enköpings kommun ingick i kommunalförbundet VafabMiljö 2015 
skulle kommunalförbundet ta över ansvaret för avfall och avfallshantering 
inom kommunen. Genom att skapa en effektivare hantering inom regionen 
skulle det frigöra tid för kommunerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
anser att i den förslagna avfallsplan bollas tillbaka arbete till kommunen 
vilket motverkar syftet från början. Kommunens organisation och 
ekonomiska förutsättningar är inte i linje med förslaget. 

• I avfallsplanen finns mål att minska mängd avfall genom ändrade 
konsumtionsmönster vilket är ett stort arbete på nationell nivå som handlar 
om beteendeförändringar och ändrade konsumtionsmönster. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är ett arbete som inte 
kommunerna kan bidra till och som VafabMiljö måste ta ansvar för i det 
nationella arbete som bedrivs gentemot branschorganisationer, statliga 
myndigheter, landsting med mer. 

• För att ta ställning till den föreslagna Avfallsplanen krävs att Enköpings 
kommuns centralt ansvariga avfallssamordnare/avfallstrateg gör en 
utredning för att se vilka ekonomiska och resursmässiga konsekvenser det 
innebär för Enköpings kommun, på kort och lång sikt. Analys och 
ekonomiska samt resursmässiga konsekvenser bör sedan presenteras för 
Kommunfullmäktige som beslutsunderlag för budgetarbete kommande år. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt yttrande låtit varje avdelning fått ge mer 
detaljerade synpunkter per kapitel och mål eller delmål samt den föreskrift som 
remitterats. 

 Bilaga: PM daterat 2019-03-05 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämndens 
arbetsutskott 
Förslag till kommunstyrelsen  

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar över samhällsbyggnadsförvaltningens 
synpunkter som sina egna. 

 

 
 
 
 
 
Kopia: Kommunstyrelsen 
Kopia: Niklas Söderström VA 
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