SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-03-01

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:00-12:00

Brandstationen i Byrsta

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Lotta Öhlund (MP) (ordförande)
Conny Larsson (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Fredrik Askhem (L)
Jimmy Olsson (SD)
Andreas Tranderyd (MP) ersätter Kari Räihä (V)
Jonas Strand (M) ersätter Mattias Björklund
(M)

Övriga
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Hadil Asaad (Planeringsingenjör)
Carita O Prim (Måltidschef)

Protokollet innehåller paragraferna §29
Ordförande

_________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare

_________________________________________________________________
Jonas Strand

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-03-01

HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Drift-och servicenämnden
2017-03-01

Datum för överklagan

2017-03-07

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-03-01

§ 29 - Remiss; Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad
nedskräpning
(17/DOS/22)

Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för
att minska nedskräpning samt utreda kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för
omhändertagande av marint skräp på stränder. Därtill har Naturvårdsverket utrett hur lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan ändras så att
kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljö och utföra renhållning även i sådana
områden.
Hallsbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig om ”Åtgärder för minskad nedskräpning”.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att som svar på remiss ”Åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket 2016-10-27” avge yttrande enligt bilaga.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att som svar på remiss ”Åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket 2016-10-27” avge yttrande enligt bilaga.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

Tjänsteyttrande Naturvårdsverket

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteyttrande
Datum: 2017-02-21
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Dnr: 17/DOS/22

Yttrande över remiss avseende åtgärder för minskad nedskräpning
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att som svar på remiss ”Åtgärder för minskad nedskräpning.
Naturvårdsverket 2016-10-27” avge yttrande enligt följande.

Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för
att minska nedskräpning samt utreda kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för
omhändertagande av marint skräp på stränder. Därtill har Naturvårdsverket utrett hur lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan ändras så att
kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljö och utföra renhållning även i sådana
områden.

Yttrande
Hallsbergs kommun har beretts sig möjlighet att yttra sig om ”Åtgärder för minskad nedskräpning”.
Kommunens ansvar för renhållning av allmänna platser kommer att utökas. Ändringarna syftar till att
tydliggöra och ställa högre krav på den renhållning kommunen ska utföra. Kravet innebär att
kommunen måste städa oftare även om skräpet inte påverkar trevnaden i någon större utsträckning,
eller riskerar skada på människor. Kommunen kommer även behöva sätta in åtgärder snabbare för
att undvika skada på växt- och djurliv.
Konsekvenser för miljön
Renhållningen i naturområden förbättras vilket medför positiva konsekvenser bland annat för djur,
växter, friluftsliv och turistnäring.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget från Naturvårdsverket skulle innebära ökade kostnader och resurser för renhållningen i
Hallsbergs kommun.
Naturvårdsverkets redovisning saknar en ekonomisk redogörelse och analys över vilka kostnader det
ökade ansvaret för kommunerna skulle innebära.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Hadil Asaad
Planeringsingenjör
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