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I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen.  

Aktiviteterna presenteras i anslutning till det mål som de anses tillhöra, vilka beskrivs i 

huvuddokumentet. I vissa fall finns samma aktivitet under båda målen då aktiviteten bidrar till att 

båda målen kan nås.  

Tidsramen för genomförandet av respektive aktivitet anges som kontinuerligt, årligen alternativt 

slutår. De aktiviteter där tidsramen anges som kontinuerligt innebär ett löpande arbete men kräver 

även en initierande insats för att skapa en rutin och en arbetsmetod. Aktiviteter med tidsram 

årligen är aktiviteter som genomförs en eller flera gånger per år. Vissa aktiviteter har tidsram med 

slutår. År 2027 ska avfallsplanen uppdateras och nya aktiviteter kan läggas till för att nå målen till 

2030.  

För varje aktivitet anges vilken del av den kommunala organisationen som ansvarar för 

genomförandet av aktiviteten med följande förkortningar: 

 

Politisk organisation 

KS Kommunstyrelsen 

UBN Utbildningsnämnden 

SBN Stadsbyggnadsnämnden 

 

Tjänstemannaorganisation 

SBF Stadsbyggnadsförvaltningen 

UF Utbildningsförvaltningen 

KSF Kommunstyrelseförvaltningen 

Alla Samtliga kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) 

 

Resursbehovet för genomförande av aktiviteter har bedömts på följande skala: 

Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå. 1 

Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie budgetnivå. 2 

Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar eller större 

investeringar. 

3 

 

Resursbehovet för genomförande gäller både ekonomiska och personella resurser. Observera att 

flera aktiviteter som berör samma kommunala funktion tillsammans kan kräva 

personalförstärkningar, även om de var för sig kan rymmas inom ordinarie budgetnivå för 

respektive funktion.  
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Mål 1: Resursanvändningen har effektiviserats till år 2030 

 

Aktiviteter Tid Ansvar 

(politisk 

organisati

on) 

Ansvar 

(tjänste-

manna-

organisation) 

Resur

ser 

Utveckla kommunikationen och 

aktivt kommunicera till de som lever 

och verkar i kommunen. Genom att 

ta fram en kommunikationsplan som 

syftar till att nå målen i avfallsplanen 

kan information och kunskap om 

hur avfall kan förebyggas, minimeras 

och tas om hand på bästa sätt 

spridas med kontinuitet. 

Kommunikationen kan innefatta i 

sorteringsguider, nyheter på 

hemsida, inlägg i social media, 

kampanjer, workshops etcetera. 

Materialet kan vara sådant som 

kommunen själv arbetar fram eller 

som tas fram och sprids i samarbete 

med Sysav. 

Kontinuerligt KS SBF 1 

Införa källsortering i kommunens 

verksamheter. Kommunens 

verksamheter ska tillse att det finns 

behållare i lunch- och fikarum för 

utsortering av returpapper och 

förpackningar av papper, plast, glas 

och metall.  

2027 KS Alla 2 

Aktivt arbete för att svara upp mot 

kommande lagändringar inom 

avfallsområdet, genom att 

exempelvis ta del av information 

från Sysav, Avfall Sverige och 

Naturvårdsverket samt ta fram 

underlag för politiska beslut om 

eventuella förändringar i 

kommunen. 

 

Kontinuerligt KS SBF 1–2 
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Planera för och införa fastighetsnära 

insamling av förpackningar i enlighet 

med Förordning (2022:1274) om 

producentansvar för förpackningar 

2026 KS SBF 31 

Uppmärksamma, skapa 

medvetenhet och samtala kring 

nedskräpning, exempelvis genom att 

arrangera skräpplockardagar i 

samarbete med Håll Sverige rent, 

kampanjer eller andra typer av event 

inom kommunen eller i samarbete 

med Sysav. 

Årligen KS SBF 1–2 

Utveckla rutiner som säkerställer att 

avfallshanteringen integreras i den 

fysiska planeringsprocessen på ett 

sätt som förenklar för invånare i 

kommunen att materialåtervinna 

och återbruka. 

2027 KS SBF 1 

Utveckla samarbetet mellan skolorna 

och Sysav exempelvis genom ett 

aktivt informationsutbyte och 

kommunikation mellan 

utbildningsförvaltningen och 

avfallsenheten. 

Kontinuerligt KS, UN UF, SBF 1–2 

Komplettera befintliga inventering 

och riskbedöma kommunens 

nedlagda deponier samt vid behov 

arbeta fram ett förslag till 

kontrollprogram för de deponier där 

kommunen varit 

verksamhetsutövare. 

 

2027 KS, SBN SBF 1–2 

 

 

 

 

 

 

 
1 Finansiering ska ske genom ersättning från producenterna i enlighet med Förordning (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar 
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Mål 2: Mängden avfall har minskat till år 2030   

 

Aktiviteter Tid Ansvar 

(politisk 

organisati

on) 

Ansvar 

(tjänste-

manna-

organisation) 

Resur

ser 

Utveckla kommunikationen och 

aktivt kommunicera till de som lever 

och verkar i kommunen. Genom att 

ta fram en kommunikationsplan som 

syftar till att nå målen i avfallsplanen 

kan information och kunskap om 

hur avfall kan förebyggas, minimeras 

och tas om hand på bästa sätt 

spridas med kontinuitet. 

Kommunikationen kan innefatta i 

sorteringsguider, nyheter på 

hemsida, inlägg i social media, 

kampanjer, workshops etcetera. 

Materialet kan vara sådant som 

kommunen själv arbetar fram eller 

som tas fram och sprids i samarbete 

med Sysav. 

Kontinuerligt KS SBF 1 

Undersöka vad invånare efterfrågar 

för möjligheter att låna och laga, 

hyra och hyra ut samt skänka och 

köpa begagnat. 

2027 KS SBF 2 

Undvika engångsprodukter i 

kommunala verksamheter genom att 

exempelvis byta ut engångsmuggar 

mot flergångsmuggar på enheterna.  

Kontinuerligt KS Alla 1 

Utveckla samarbetet mellan skolorna 

och Sysav exempelvis genom ett 

aktivt informationsutbyte och 

kommunikation mellan 

utbildningsförvaltningen och 

avfallsingenjör. 

Kontinuerligt KS SBF, UF 1–2 

Utvärdera orsakerna till matsvinn i 

kommunens storköksverksamheter, 

från tillagning, från servering och 

från tallrik, och genomföra lämpliga 

åtgärder för att minska matsvinnet. 

Kontinuerligt KS KSF, Alla 1 
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Uppmuntra initiativ till återbruk 

genom att exempelvis undersöka 

möjligheten att etablera en 

fritidsbank i Staffanstorps kommun.  

Kontinuerligt KS KSF, Alla 1–3 

 


