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1. Introduktion 
Avfallsplanen för Staffanstorps kommun 2017–2020 togs fram i samarbete med det 

gemensamägda avfallsbolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner1. För Staffanstorps 

kommun har avfallsplanen fortsatt gälla även under 2021 och 2022. Avfallsplanen innefattar tre 

fokusområden. Till fokusområdena hör sammanlagt åtta mätbara mål. 

 

1. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 

a) År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015. 

b) År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015. 

 

2. Hållbar sortering med ökad återvinning 

a) År 2020 är 20 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi 

tagits tillvara. 

b) År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material 

jämfört med år 2015. 

c) År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016. 

 

3. Hållbar hantering för en renare miljö 

a) År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll. 

b) År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria. 

c) År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016. 

 

 

I syfte att nå målen har Staffanstorps kommun under planperioden genomfört olika åtgärder för 

att nå målen i avfallsplanen. En del åtgärder har Staffanstorps kommun arbetat fram och 

genomfört gemensamt med de andra ägarkommunerna i Sysav.  

 

 

 

 

 

 
1 Sysav är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av följande kommuner i södra Skåne: Burlöv, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad 
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2.  Åtgärder 
Nedan presenteras kommunspecifika åtgärder, se tabell 1. Inom Sysav, tillsammans med 

ägarkommunerna, deltar Staffanstorps kommun i arbetet för att planera och genomföra åtgärder. 

I tabell 2 presenteras ett urval av det arbetet som genomförts 2017–2020. 

Tabell 1. Åtgärder som planerats och genomförts i Staffanstorps kommun 

 ÅTGÄRDER 

(TIDPUNKT) 

RESULTAT KOPPLING TILL 

MÅL 

Staffanstorp Avhyser otillåtna 

textilinsamlare enligt 

framtagen mall. 

Genomfört. 1b 

 Utreder behov och 

placering av ÅVS. 

(2017) 

Färdig översyn. 2b 

 Stödjer Städa Sverige 

ekonomiskt för att 

genomföra 

skräpplockning.  

 

Deltar i Vi Håller Rent 

(2018, 2022). 

 

Arrangerat 

skräpplockardag i 

samarbete med Håll 

Sverige rent (2022) 

Bra uppslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattat 

evenemang 

2c 

 

 

 

 

2c 

 

 

2c 

 Beslut att införa 

fyrfacksystem år 2020. 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ny 

renhållningsentreprenad 

2020 ställdes krav på 

100 % fossilfri 

fordonsflotta. 

Genomfört.  

54% anslutna en- och 

tvåfamiljshus 2022 

(två fyrfackskärl). 

Mängden utsorterat 

matavfall har till följd 

av införandet av 

fyrfackssystemet 2017 

– 2021 ökat från 0 till 

833 ton. 833 ton 

motsvarar 33 procent 

av det totala 

matavfallet2. 

 

Genomfört. 

 

 

 

 

2a, 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b 

 

 

 

 

 
2 Naturvårdsverket (2018) Matavfall i Sverige. Uppkomst och behandling. 
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Leksaks- och 

barnklädesbytesdag på 

bibliotek. (2017–2019) 

Haft aktiviteter på 

bibliotek i Hjärup 

och Staffanstorp för 

byte av leksaker och 

barnkläder. Hålls 

även workshops i 

återbruk under 

aktiviteten. Bra 

uppslutning. 

1b 

 Satt upp pantrör. (2019) Fungerar bra, 
används av 
kommuninvånare. 

1a, 2b, 2c 

 Projekt Lunchboxen 

(2021–2022) 

Infört projekt 
Lunchboxen i 
skolorna, där personal 
på skolan ges 
möjlighet att köpa 
överbliven mat från 
serveringslinjen i egen 
medhavd lunchbox.   
Från augusti 2021 till 
januari 2022 säljs det 
1 box per dag – 2,5 
kilo mindre mat som 
slängs/vecka 

1a 

 Minskat matsvinn  Matsvinn mäts i 
samtliga kök inom 
skola och förskola 
fyra veckor per år. 
Resultatet analyseras 
och leder till åtgärder. 
Kökssvinn, 
serveringssvinn och 
tallrikssvinn i skolor 
har minskat med 
sammanlagt 27% 
2021 från föregående 
år. 
För förskolor 
minskade köksvinn 
och tallrikssvinn 
medan 
serveringssvinnet 
ökade. Det totala 
matsvinnet ökade för 
förskolor med 9% 
2021 från föregående 
år. 

1a 
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Tabell 2. Åtgärder som genomförts gemensamt i Sysav 

 ÅTGÄRDER 
(TIDPUNKT) 

RESULTAT KOPPLING TILL 
MÅL 

Sysav Sammanställning och 
analys av tidigare 
åtgärder farligt avfall. 
(2016–2017) 

Rapport (2017) 3a 

 Förtroendeundersökning, 
genomförs vartannat år. 
(2016–2020) 

Ökat förtroende. 3c 

 Regional skräpmätning. 
(2016 och 2020) 

Utvärderas 2020. 2c 

 Onaturligt i naturen-
kampanj för att 
uppmärksamma farligt 
avfall och nedskräpning. 
(2018) 

Gemensam 
kampanjsida, 
spridning via hemsida 

2b, 2c, 3a 

 Plastpolisen och 
plastkastet- vilken typ av 
kampanj ger bäst effekt? 
(2017) 

Kampanjsida, 
presentation av 
resultat av 
metodstudien.  

2b 

 Arbetsgrupp fossilfria 
transporter. (2017) 

Rapport. 3b 

 Retoy – leksaksbyte och 
avgiftning kretslopp. 
(2017) 

Bytesaktiviteter i 12 
kommuner. Två 
inställda 
bytesaktiviteter blev 
material för egna 
leksaksbyten vilket 
använts under 
kommande år.  

1a 

 Resterkocken – minska 
matsvinnet. (2017–2020) 

Lyckad kampanj som 
genom åren spridit sig 
till kommuner utanför 
Sysavregionen. Ökat 
antal tävlingsdeltagare 
för varje år. 

1a 

 Plockanalyser, årligen. 
(2016–2020) 

Samordnat 
genomförande i 
regionen. 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a 

 Kunskap i rätt 
förpackning KIRF – 
skapa ett 
samverkansforum mellan 
aktörer i värdekedjan för 
pappers- och 
plastförpackningar. 
(2018) 

Fyra träffar med 
kunskapshöjande och 
utbytesfokus. Önskan 
hos deltagare om 
fortsättning och 
projektutveckling 
vilket är under 
planering. 

2b 

 Textilgruppen, utredning 
och omvärldsbevakning. 
(2016–2020) 

Rapport (2018). 1b 
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 Utbildningsdag kring 
avfallsminimering. (2018) 

Ökad kunskap om 
beteendeförändring, 
drivkrafter och 
medborgarens makt 
rörande konsumtion 
och 
avfallsförebyggande. 

1a 

 Det påverkar väl inte 
dig? Kampanj för att 
uppmärksamma 
nedskräpning (2020).  

Fotoutställning och 
kampanj i sociala 
medier. 

2c 

 

 


