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§ 53 Dnr KS 2019/00036-1.7.1 

Beslut - Remiss - Reviderad avfallsplan 2020 - 2030 för 
VafabMiljö 

Beslut 

1. Förslaget till yttrande daterat 2020-01-31 godkänns och överlämnas till 

VafabMiljö kommunalförbund, med ändringar att mål om matavfallspåsar i 

matbutiker ska utgå från avfallsplanen samt att komplettering ska göras om 

att avfallstaxorna ska vara bland de lägsta i Sverige. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 

Samuel Stengård (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth 

Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag enligt följande: 

"Det är bra att flera av våra förslag har fått gehör och är inarbetade i 

förslaget. Till exempel:  

• Avsnitt 2 i avfallsplanen utgår. 

• Avfallsplanen behöver bli mer strategisk. Som det är nu så blandas både 

stort och smått. 

• Tydliggöra att kostnadsdrivande aktiviteter som omfattande kartläggningar 

endast kan genomföras om budget tillåter. 

• Tydliggöra i yttrandet att inte kommuner eller Vafab ska sälja begagnade 

möbler/kläder/material utan ska vara möjliggörare för nya/befintliga företag 

och civilsamhälle att kunna ta tillvara det som västmanlänningar lämnar till 

återanvändning. 

• Uppdraget att effektivisera verksamheten och hålla låga taxor." 

Emil Thessén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhåll-

ningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen be-

står av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. VafabMiljö Kommunal-

förbund, nedan kallat VafabMiljö, har tagit över det kommunala renhåll-

ningsansvaret från Västerås stad och det är numera VafabMiljö som ansvarar 

för att ta fram avfallsplan och renhållningsföreskrifter.  

VafabMiljös direktion fattade den 29 november 2018 beslut om att skicka 

förslag om ny renhållningsordning till medlemskommunerna på remiss, samt 

för beslut om utställning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019 

att ställa ut VafabMiljös förslag till renhållningsordning. Utställningen 

genomfördes under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Kommunstyrelsen svarade på remissen den 24 april 2019 varefter Vafab-

Miljö bearbetade inkomna synpunkter. 

I slutet av oktober 2019 återkom VafabMiljö med renhållningsföreskrifter 

för beslut och en reviderad avfallsplan för en ytterligare granskning. Ren-

hållningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2019. 

Den reviderade avfallsplanen behandlas i detta ärende och svaret ska vara 

VafabMiljö tillhanda senast den 31 januari 2020. En förlängning av 

granskningstiden har beviljats till den 19 februari. Tillsammans med 

yttrandet ska också mål och aktiviteter för hantering av nedskräpning i 

kommunen föreslås. 

Vid Kommunstyrelsens möte den 22 januari 2020 beslutades om återremiss 

av ärendet för komplettering med ytterligare synpunkter. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Förslaget till yttrande daterat 2020-01-31 godkänns och överlämnas till 

VafabMiljö kommunalförbund. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) yrkar: 

1. Mål om matavfallspåsar i matbutiker ska utgå från avfallsplanen.  

2. Komplettera med att avfallstaxorna ska vara bland de lägsta i Sverige. 

3. Att meningen på sid 30 ” Det är inte möjligt för VafabMiljö att ta ut skatt 

från kommuninvånarna då denna befogenhet inte är överförd till kommunal-

förbundet.” utgår. 

Emil Thessén (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Samuels Sten-

gårds (KD) förslag. 

Anders Teljebäck (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 

bifall på punkt 1 och 2, samt avslag på punkt 3 i Elisabeth Unells (M) och 

Samuel Stengårds (KD) förslag. 

Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag på punkt 1 och 2 samt bifall på punkt 3 

i Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 

punkt 1 i Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag, dels bi-

fall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag från Anna Maria Romlid 

(V). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs 

mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 

varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med punkt 1 i Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) 

förslag. 
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Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut avseende 

punkt 2 i Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag, dels 

bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag från Anna Maria 

Romlid (V). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 

förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 

propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med punkt 2 i Elisabeth Unells (M) och 

Samuel Stengårds (KD) förslag. 

Ordföranden finner vidare att det finns två förslag till beslut avseende punkt 

3 i Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag, dels bifall från 

Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag från Anders Teljebäck (S). Ord-

föranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 

varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut 

avseende stadsledningskontorets förslag i sin helhet och att kommun-

styrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.  

      

Kopia till 

VafabMiljö kommunalförbund              

 

 


