Bilaga 1
Tänkbara åtgärder

Målområde 1
Delmål

Tänkbara åtgärder

Delmål 1: Mängd
restavfall har
minskat med 25%
år 2025 jämfört
med 2015

• Öka kunskapen om kommuninvånarnas attityder och beteenden kring
avfallshantering för att anpassa kampanjer och information till målgrupper.
• Motivera invånare och verksamma att minska sitt avfall genom information och kampanjer om hur avfall kan förebyggas, återanvändas och
återvinnas
• Styra besökare på ÅVC till återbruk i första hand
• Kontinuerligt utbilda personal på ÅVC:erna om förebyggande av avfall
• Fortsätta att utveckla systemen för mottagande och hantering av återbruksmaterial
• Ta fram ett system för återbruk av möbler och andra lämpliga inventarier
• Se över hanteringen av använda datorer, mobiltelefoner och annan
elektronik inom de kommunala verksamheterna
• Utreda möjlighet till att ställa in klädbytarskåp på förskolor så att föräldrar kan lämna och ta kläder
• Inkludera avfallsförebyggande i det kommunala tillsynsarbetet gentemot verksamheter
• Fortsätta arbetet med att minska mängden matavfall i restavfallet, se
målområde 2.

Delmål 2: Mängden onödigt
matavfall
(matsvinn) som
uppkommer i
kommunala kök
ska minska. Detta
delmål styrs av
andra kommunala
måldokument.

• Öka kunskapen om matsvinn och dess miljöpåverkan hos alla som berörs inom kommunens verksamheter

• Öka kunskapen om matsvinn hos matgästerna
• Arbeta systematiskt för en trivsam och lugn måltidsmiljö inom vård,
skola och omsorg
• Genomföra ”minska matsvinnet”-tävlingar på grundskolor och gymnasium
• Fastställa rutin för hur matsvinn ska minska vid inköp, beställning, tillagning och servering
• Ta fram rutin för hur vägning ska utföras och i hur stor omfattning och
intervall
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Delmål 3: Minimera användningen av engångsartiklar inom de egna verksamheterna där så är möjligt

•Identifiera engångsartiklar där ändrad användning är möjlig
(minska/ersättas)

Delmål 4: Upphandling av
varor, material och tjänster ska göras på sätt som
leder till avfallsminskning
och ökad återanvändning

•Ställa krav vid upphandling och avtal för att minska uppkomst av avfall. Inköp sker utifrån cirkulär ekonomi

• Vidta åtgärder/införa rutin för att minska eller ändra användningen av engångsartiklar
• Se till att goda initiativ och exempel uppmärksammas och
sprids

• Fokusera på produkter som har stor påverkan på miljön och
där det finns stor möjlighet att minska miljöpåverkan, till exempel it- och elektronikprodukter samt textil.
• Se över hur varor som köps in fraktas och om det finns möjlighet att minska mängden emballage
• Upphandla varor av kvalitet och utan farliga ämnen, så att
produkten kan återanvändas och stanna i kretsloppet under
lång tid.
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Delmål 1: Avfallshantering • Skapa ökad delaktighet och samverkan i planprocessen
ska vara en självklar del i • Öka kunskapen om avfallsfrågor hos alla som är involverade i
all kommunal planering.
stadsplaneringsprocesserna

Delmål 2. Mängden
matavfall i restavfallet ska
minska med 25% till 2025
jämfört med 2015.

• Genom kommunikationsinsatser informera och motivera hushåll och verksamheter om nyttan med att sortera ut matavfallet
• Återkoppla till hushållen om hur arbetet fortskrider för ökad
motivation och ökat engagemang
• Utföra informationskampanjer mot hyresvärdar och bostadsrättsföreningar för att minska matavfall på restauranger.

Delmål 3: Mängden förpackningar och returpapper i restavfallet ska
minska med 20% till 2025
jämfört med 2020.

• Informera om nyttan med att sortera ut förpackningar och
returpapper
• Fortsätta införandet av källsortering inom de kommunala
verksamheterna
• Säkerställa att källsortering finns hos alla kommunala fastighetsägare
• Arbeta aktivt med att informera om och ställa krav på sortering och återvinning i det kommunala tillsynsarbetet gentemot
verksamheter
• Genomföra informationskampanjer riktat till hyresvärdar och
bostadsrättsföreningar om värdet att bygga miljöhus för att
förenkla materialåtervinning
• Arbeta aktivt i nationella forum för att implementeringen av
den nya lagstiftningen ska genomföras.
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Delmål 4: Mängden grovavfall som går till materialåtervinning vid återvinningscentralerna ska öka
med 20% till 2025 jämfört
med 2020

•Utveckla Byggreturen
• Modernisera och vidareutveckla befintliga återvinningscentraler
• Hitta nya fraktioner som kan sorteras ut för materialåtervinning
• Säkerställa att personal på ÅVC arbetar aktivt och med ett
gott bemötande gentemot besökare
• Informera invånare om nyttan med att sortera sitt avfall

Delmål 5: Senast 2023 ska • Utvärdera vad kommuninvånarna tycker om att källsortera i
möjligheterna att införa en offentlig miljö
fungerade källsortering i
• Ta fram ett kommungemensamt koncept för källsortering
stadsmiljöer ha utretts.
• Identifiera lämpliga platser där källsortering kan testas

Delmål 6: Insamlingssystem • Kartlägga behov av nya eller ändrade insamlingssystem för
för farligt avfall och elavfall både hushåll och kommunala verksamheter
ska ha god tillgänglighet
• Utveckla den fastighetsnära insamlingen
och vara lätta att använda.
• Utvärdera och se över alternativa insamlingssystem, såsom
miljöbilen och stationära små miljöstationer.
• Informera hushållen om producentansvaret för läkemedel
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Delmål 1: Platser där större • Kartlägga de mest utsatta områdena där större nedskräpnedskräpning sker ska ak- ning sker
tivt förebyggas
• Arbeta systematiskt för att förebygga att större nedskräpning
sker i naturen
• Vidta åtgärder för att motverka att avfall lämnas på utsatta
platser
• Ta fram en rutin för hantering av större nedskräpning i naturen
• Utföra tillsyn gentemot verksamheter angående avfallshantering och bortskaffande av avfall
• Arbeta aktivt i nationella forum för att synliggöra problematiken
Delmål 2: Nedskräpning på • Genomföra skräpmätningar kontinuerligt
allmän plats ska minska till • Se till att gator, park- och grönområden i staden upplevs som
2025 jämfört med 2020.
rena, välskötta, trygga och tillgängliga
• Erbjuda arbete för sommarungdomar som plockar skräp
• Etablera samarbeten med företagare för att gemensamt
hitta sätt att arbeta för att minska nedskräpning
• Genomföra kommunikationsinsatser till invånare och företagare om nedskräpning och dess negativa effekter
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• Rikta informationsinsatser till barn och ungdomar
• Anordna skräpplockardagar med medarbetare och förtroendevalda i kommunen
• Genomföra skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige
Rent

• Skapa abonnemang till ”Håll Sverige rent”-appen
• Genomföra informationsinsatser om ”Håll Sverige rent”appen för att sprida dess användning
• Uppmärksamma de kommuninvånare som är engagerade i
nedskräpningsfrågan
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I samarbete med:
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