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Yttrande över remissutgåva av förslag till ny renhållningsordning för Nyköpings och 

Oxelösunds Kommuner 

Kommunbygderådet i Nyköpings kommun har beretts tillfälle att ta del av, och avge 

synpunkter på rubricerade remissutgåva. Förslaget till ny renhållningsordning är mycket 

omfattande och teknisk till sin natur och bygger till stor del på befintlig (delvis ny) 

lagstiftning och på tillgänglig statistik. Allt detta är uppgifter som vi inte finner anledning att 

ifrågasätta. 

I kapitel 5 berörs frågan om ekonomi genom ett särskilt avsnitt (5.1) om finansiering av 

avfallshanteringen i kommunerna och beskrivning av principerna för taxesättning. I avsnittet 

5.2 belyses konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram. Kontentan av de förda 

resonemangen är att kostnaderna kommer att stiga och att taxorna kommer att höjas! 

I kapitel 7 beskrivs den nuvarande organisationen och i avsnittet 7.3 belyses konsekvenserna 

av avfallsplanens åtgärdsprogram. I avsnittet konstateras att genomförandet av åtgärderna 

kommer att kräva förstärkning av personella resurser för bl.a. information och utökad 

service, exempelvis på återvinningsstationerna, även om omfattningen av tillkommande 

arbetsinsatser är svår att bedöma. Likafullt är detta en konsekvens som framställs som ett 

axiom! 

Detta synsätt är alltför vanligt när kommunala instanser ställs inför ökade kostnader. 

Resultatet blir alltid att ”då får vi öka bemanningen och höja taxorna” – dvs. vältra över 

kostnaderna på kommuninvånarna. 

I all annan verksamhet, som inte drivs i kommunal regi, tvingas man möta ökade kostnader 

med besparingar och effektivisering av verksamheten. Vi menar att de avsnitt som belyser 

ekonomi och konsekvenser av avfallsplanen är ofullständig och utgår från ett felaktigt 

synsätt. 

Dessa delar av avfallsplanen bör skrivas om i sin helhet för att noggrant pröva möjligheten 

till effektiviseringar och personalbesparande åtgärder. I konsekvensanalysen bör även ingå 

ett avsnitt som belyser konsekvenserna för brukarna av kommunens tjänster, i detta fall 

avfallshantering. Konsekvenser i såväl ekonomiskt avseende som praktisk tillämpning av de 

föreslagna åtgärderna. 
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