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1 Projektorganisation
De elva kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns
hädanefter som kommunerna. För framtagande kommunernas renhållningsordning,
bestående av den gemensamma kretsloppsplanen och lokala avfallsföreskrifter, har en
gemensam projektorganisation funnits. För att den gemensamma kretsloppsplanen och
avfallsföreskrifterna ska fylla sitt syfte, som verktyg i kommunernas och Sysavs arbete
inom avfallsområdet, krävs ett aktivt deltagande i arbetet med upprättandet av planen
från berörda funktioner inom kommunerna och Sysav. För framtagandet av
renhållnoingsordningen skapades därför en gemensam projektorganisation.
Projektledningen utfördes av Sysav genom en projektledare, med stöd av en
projektadministratör från en konsultbyrå. Projektet hade även fyra delprojekt för
områdena kommunikation, målprocessen, föreskrifter respektive bilagor. Respektive
delprojekt hade en delprojektledare med en tillhörande arbetsgrupp. I respektive
arbetsgrupp deltog representanter från några av de elva kommunerna, Sysav och
konsultbyrån. Från de elva kommunerna deltog bland annat avfallsansvariga,
miljöstrateger, kommunikatörer eller miljöinspektörer i arbetsgrupperna. Respektive
arbetsgrupp hade kontinuerliga arbetsgruppsmöten med uppdrag att arbeta fram
förslag inom respektive område för att redovisa till styrgruppen för beslu tstagande. I
styrgruppen deltog en representant från respektive kommun i form av avfallsansvarig
från kommunen, med beslutsmandat från sin kommun. Respektive person i
styrgruppen hade i sin tur en referensgrupp i kommunen, i form av en så kallad
fokusgrupp. I fokusgruppen diskuterades och förankrades framtagna förslag med andra
tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag i kommunen, för att fånga upp olika
perspektiv och involvera andra funktioner inom kommunen i arbetet. Synpunkter
fördes vidare till styrgruppen via kommunens representant i styrgruppen. Utöver
kommunernas fokusgrupper fungerade även Sysavs koncernledningsgrupp som en
referensgrupp.

2 Samråd
Det är viktigt att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer formuleras i
samråd med berörda aktörer samt att önskemål och erfarenheter utifrån olika
perspektiv fångas upp. En aktiv förankringsprocess ger goda förutsättningar för
acceptans av mål och kommande handlingsplaner samt att en medvetenhet kring
avfallsfrågornas komplexitet skapas. I början av arbetet med den gemensamma
kretsloppsplanen skickades en enkät ut till tjänstepersoner, politiker,
näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer i kommunerna, för att ta reda på
vilka områden som planen ska prioritera. Under arbetet med framtagandet av den
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gemensamma kretsloppsplanen förankrades mål och indikatorer fortlöpande med
respektive kommuns fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av representanter från hela
organisationen, till exempel från miljö, gata/park, upphandling, kommunikation,
miljötillsyn, fastighet, bygglov, kost, utbildning, vård och omsorg, hamnverksamhet
med mera.
När mål och tillhörande indikatorer beslutats av styrgruppen hölls samråd med
politiker, tjänstepersoner, kommuninvånare, intresseorganisationer, samt barn och
unga. Samråden genomfördes för att förankra mål och indikatorer samt för att samla in
synpunkter från olika delar av kommunen och samhället. Samråden genomfördes
regionalt bland annat i form av nio tematiska workshops med fokus på: politik och
styrmedel, nedskräpning, matsvinn, miljötillsyn och föreskrifter, kommunikation,
samhälls- och miljöstrategiskt arbete, upphandling, samt skola, vård, omsorg och
fastighet. Samråd genomfördes även med olika kommunala råd, i form av äldreråd och
tillgänglighetsråd. Synpunkter från medborgare samlades in genom frågor på sociala
medier, till exempel vad som krävs för att minska avfallsmängderna. Barn och unga har
varit en viktig målgrupp under framtagande av kretsloppsplanen eftersom planen ska
gälla i tio år, fram till år 2030 då dagens barn och unga är vuxna. Via studiebesök på
Sysav från skolor i kommunerna, samlades barn och ungas åsikter in genom frågor om
hur de tycker att vi tillsammans måste arbeta för att minska avfallsmängderna, minska
nedskräpningen och öka källsorteringen. Samma frågor ställdes på kunskapscentrumet
Kretseum i Malmö, som barn och unga från hela Sysavregionen kan besöka. I samband
med framtagandet av barnkonsekvensanalys genomfördes även workshops med
skolklasser i Trelleborg och Skurup.
En annan del av samrådet är när renhållningsordningen ställs ut för att samla in
synpunkter från allmänheten, samt skickas på remiss till kommunens förvaltningar och
nämnder. Efter utställning och remiss sammanställs inkomna synpunkter och
eventuella ändringar görs.

3 Sammanställning remissvar
Här kommer infogas sammanfattning av remisssvaren på renhållningsordningen. De
detaljerade svaren kommer finnas utanför planen.
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