Bilaga 6
Framtagningsprocess för nya
mål och samråd

1 Framtagningsprocess för nya mål
Arbetet med framtagande av nya mål för avfallsplan 2019-2022 har skett
genom bred diskussion och dialog. Kommunens förvaltningar har getts
möjlighet att ge synpunkter och diskutera mål och åtgärder. Uppföljning av
tidigare mål har visat att alla mål inte uppfyllts. För de mål som inte uppfyllts
har aktiviteter och mål för ett fortsatt arbete tagits med i planen.
Arbetet har letts av Alexander Brobäck-Nyrén, renhållningsingenjör på
TVAB, i nära samarbete med Michael Nilsson avdelningschef för
VA/Renhållning. Extern konsult, Miljö & Avfallsbyrån AB, har bistått TVAB
med framtagande av planen.
Arbetet har löpande stämts av med en styrgrupp. Följande representanter
har ingått i styrgruppen:


Maria Johansson, Kommunkontoret



Anders Karlsson, Miljö- och byggförvaltningen



Lars Bäckström, Stadsbyggnadsförvaltningen



Michael Nilsson, Tekniska Verken i Kiruna AB



Maria Lundin, Tekniska Verken i Kiruna AB

I dialog med styrgruppen och genom den kunskap som finns inom TVAB har
områden där förbättringar behövs identifierats.
Under arbetets gång har diskussioner förts internt i kommunen och externt
med kommuninvånare. I dialog med styrgruppen valdes tre områden ut där
tematräffar ordnats.
Tematräffarna som genomförts har haft följande tema:


Fastighetsnära insamling (FNI)
Fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och
returpapper, farligt avfall och grovavfall. Träffen vände sig till
kommunala verksamheter och fastighetsägare.



Insamling av grovavfall och farligt avfall
Träffen riktade sig till personer internt som arbetar på ÅVC eller med
frågor rörande ÅVC . Diskussionerna rörde ÅVC:ernas framtida
inriktning.



Nedskräpning
Träffen riktade sig till kommunala verksamheter, allmänhet,
Trafikverket m.fl.
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Workshop
Utöver det ordnades workshop vid två olika tillfällen (förmiddag och
eftermiddag) där samtliga förslag till mål och aktiviteter diskuterades. Ett
tillfälle riktade sig brett till kommunanställda, anställda i kommunala bolag
och politiker och till det andra tillfället bjöds externa aktörer och allmänhet
in.
Landsbygdsträffar
Träffar anordnades också för allmänheten på tre platser i kommunen, i
Abisko, Vittangi och Karesuando, där förslag till mål och aktiviteter i
avfallsplanen diskuterades.
På samtliga träffar/workshops var engagemanget och delaktigheten stor.
Synpunkter som inkommit har värderats och tagits med i utformandet av
mål och aktiviteter i planen.
Aktiviteter har stämts av under arbetets gång med berörda
förvaltningar/bolag i de fall ansvaret för genomförandet ligger utanför
renhållningens organisation. För de aktiviteter som berör många aktörer, så
som exempelvis att tillskapa utrymmen för FNI, har detta stämts av i den
omfattning det bedömts rimligt.
Kommunstyrelsen har kontinuerligt informerats och kunnat komma med
synpunkter.

2 Samråd avfallsplan 2019-2022
Formellt samråd av planen har skett genom utställning i kommunen mellan
17 december 2018 och 31 januari 2019 och har annonserats genom Kiruna
Annonsblad samt via Kiruna kommun och Tekniska Verkens hemsidor.
Utställnings- och samrådshandlingar har funnits tillgängliga elektroniskt på
Kiruna kommun och Tekniska Verkens hemsidor, samt på stadshuset.
Samråd kring planen har dessutom skett direkt med följande:


Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Norrbotten, Trafikverket



Förvaltningar och nämnder i kommunen



Kommunala bolag och stiftelser: Kirunabostäder, Tekniska Verken,
Kiruna Kraft, Kiruna Näringsfastigheter, Lapplands
kommunalförbund, Progressum i Kiruna



Politiska partier: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet,
Norrbottens sjukvårdsparti, Moderata Samlingspartiet,
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Sámelistu/samelistan, Kirunapartiet, Sverigedemokraterna,
Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ


Rådgivande forum: Folkhälsorådet, Kommunala handikapprådet,
Kommunala pensionärsrådet, Lokalt Brottsförebyggande Råd i
Kiruna, Ungdomsrådet,



Samebyar: Könkämä sameby, Lainiovuoma sameby, Saarivuoma
sameby, Talma sameby, Gabna sameby, Laevas sameby, Girjas
sameby, Vittangi sameby



Skolor och förskolor i statlig/enskild regi: Sameskolan, Sameskolan
Karesuando, Friluftsskolan Vargen, Tulinkisuando Friskoleförening,
Fjällbjörken, Fyrklövern, I ur och Skur Myggan, Noas Ark



Företag: LKAB, Kuusakoski, Swedavia, Stena Recycling, Swerock,
Ragn-Sells



Hyresvärdar: HSB Norr, Riksbyggen, Fastighetsmästaren AB,
Jakobssons Fastighet i Kiruna AB, LKAB Fastigheter AB



Föreningar: Hyresgästföreningen, Handikappförbundens
samarbetsorgan, Kiruna Sameförening, Naturskyddsföreningen,
Pensionärernas riksorganisation, Svenska Turistföreningen, Håll
Sverige Rent

Inkomna synpunkter har behandlats och dialog har förts kring eventuella
frågetecken med berörd samrådspart. Svar på yttranden har skickats till
respektive samrådspart. Utöver detta har de synpunkter som inkommit
beaktas vid den slutliga revideringen av avfallsplanen. En
samrådsredogörelse har upprättats och presenterats för kommunfullmäktige
i samband med beslut om antagande av avfallsplanen.
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