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Diarienr Sidnr

1 Val av justerare
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/1 2 - 4
4 Partistöd 2021 2020/175 5 - 7
5 Tidplan för mål och budget 2022 med plan för 

2023-2024
2020/179 8 - 11

6 Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun 2020/47 12 - 24
7 Granskning av bisysslor Tomelilla kommun 2020/162 25 - 48
8 Ändring av lokala hälsoskyddsföreskrifter 2019/212 49 - 58
9 Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 2020/59 59 - 365
10 Remissvar - Miljöprogram för Ystads kommun 

2021-2025
2020/169 366 - 

381
11 Svar på medborgarinitiativ - Cykel- och gångstig 

norr om Skåne Tranås till gamla landsvägen
2020/125 382 - 

383
12 Svar på medborgarinitiativ - Tavlor med 

hundbajspåsar till Smedstorp
2020/82 384 - 

387
13 Svar på medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet 

utefter Gårdlösavägen
2020/149 388 - 

390
14 Medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter 

för äldre m.m.
2020/176 391

15 Anmälningsärenden ksau den 21 oktober 2020 2020/2 392

Per-Martin Svensson (M) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18253 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 13 oktober 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 21 
oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Tf. kommundirektör Johan Holmqvist
2. HR-chef Johan Lexfors

- Resultat från medarbetarenkäten
3. Kanslichef Johan Linander

- Skrivelse från pensionärsrådet om samlingslokaler

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 13 oktober 2020.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Postgiro 126 88-8
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 9 oktober 2020 Dnr KS 2020/175

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569  kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska 
inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 42 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta 
beslut om utbetalning av partistöd.

Enligt reglementet för partistöd i Tomelilla kommun beräknas partistödet 
till 20 % av prisbasbeloppet per mandat (valår 25 %). Stödet fördelas med 
ett grundstöd som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt ett 
mandatstöd som utgörs av resterande belopp fördelat per mandat och år. 
Prisbasbeloppet för 2020 har fastställts till 47 600 kronor, vilket medför 
ett grundbelopp om 10 000 kronor per parti och ett mandatstöd om 7 569 
kronor per mandat.

Samtliga partier har redovisat det partistöd som utbetalades 2019.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 9 oktober 2020.
Uträkning av partistöd 2020, handlingsid: KS 2019.xxx.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Politiska partier - gruppledare
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Kommunledningskontoret
Johan Linander

Uträkning av partistöd 2021

20 procent av prisbasbeloppet (valår 25 %, övriga år 20 %).
Prisbasbelopp 2021 = 47 600 kronor.

47 600 kronor x 20 procent = 9 520 kronor.

10 000 kronor i grundbelopp per parti. Resterande fördelas per mandat.
41 mandat i fullmäktige x 9 520 kronor (20 % av prisbasbeloppet) = 390 320 kronor.
Grundbelopp 8 partier x 10 000 kronor = 80 000 kronor.
390 320 kronor minus 80 000 kronor = 310 320 kronor delat på 41 mandat = 7 569 kronor 
per mandat.

Utbetalas från: Ansvar 01 – slag 4531 – Verksamhet 003

Parti Mandat i 
fullmäktige

Uträkning Utbetalt

(M) 8 10 000 + 60 552 = 70 552 kr
(C) 8 10 000 + 60 552 = 70 552 kr
(L) 1 10 000 + 7 569 = 17 569 kr
(KD) 1 10 000 + 7 569 = 17 569 kr
(S) 10 10 000 + 75 690 = 85 690 kr
(V) 2 10 000 + 15 138 = 25 138 kr
(MP) 1 10 000 + 7 569 = 17 569 kr
(SD) 10 10 000 + 75 690 = 85 690 kr
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 15 oktober 2020 Dnr KS 2020/

Kommunstyrelsen

Tidplan för budget 2022 med plan för 2023-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 
2023-2024.

Ärendebeskrivning
Omvärlds- & nulägesanalys 9 december 2020 kl 08.30-12.00
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod 
redovisas. Hur påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? 
Hur kommer den ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla 
kommun?  Nulägesanalysen för kommunen redovisas.
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, 
familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 
byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 

Fastställande av budgetförutsättningar, 27 januari 2021
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med 
mål och budget 2022-2024 utifrån resultatet från omvärlds-  och 
nulägesanalyserna samt de aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare 
formuleras eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade 
ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma 
modell som inför 2021 års budget,  dvs en redovisning av de utmaningar 
och möjligheter man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även 
investeringsbehoven vara inkluderade.

Årsredovisningen för 2020 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 24 mars 2021 .
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Samråd med kommunala bolag och förbund, 24 mars 2021
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt 
chefstjänstepersoner.

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt 
förslag till mål, taxor och avgifter lämnas, 9 april 2021 
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 9 
april 2021. I svaren ska investeringsbehoven redovisas. 

Investeringsberedning 1, 13 april 2021 kl. 14.00
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2022-2024 
som nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av 
tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör 
beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2020, 14 april 2021.

Investeringsberedning 2, 20 april 2021 kl. 14.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar

Budgetberedningen, 21-22 april 2021
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden 
Eventuella tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även 
berörda tjänstepersoner.

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 
30 april 2021
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material

Investeringsberedning 3, 5 maj 2021 kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2022. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och 
taxor, 19 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2022 med plan 2023-2024, skattesats 
2022 samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11,   
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28 maj 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 2 juni 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 samt avgifter och taxor.

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 11 juni 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2022 med plan
2023-2024, fastställer skattesats för 2022 samt beslutar om taxor och 
avgifter för kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 
2021.
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om 
sina respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från 
nämnderna ska ske till kommunfullmäktige i november. Eventuella större 
och principiella revideringar som föranleds av förändringar i skatte- och 
statsbidragsprognoser ska kommuniceras till budgetberedningen.

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag 
på eventuell justering/komplettering av mål och budget, 13 oktober 
2021. (obs handlar enbart om revideringar som föranletts av större och 
principiella förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.)

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 17 november 2021

Kommunfullmäktige, 6 december 2021
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-10-15

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg 
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 14 oktober 2020 Dnr KS 2020/47

Kommunfullmäktige 

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta livkvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun

Ärendebeskrivning
Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 
globala målen för hållbar utveckling, målen ska bidra till en socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 
2030 i världens alla länder. 
Tanken är att alla både myndigheter, näringsliv och privata inom sitt 
ansvarsområde kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. 

Livskvalitetsprogram Tomelilla 2030
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens 
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med 
hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för 
framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i 
livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i 
förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån 
deras uppdrag. 

Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill 
2020. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och 
trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 
Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal 
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så 
här gör vi). Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, 
ska ingå i och vara en del av verksamheternas arbete. 
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Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för 
individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera 
och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. 
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna 
som bor här eller som besöker oss.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att uppnå intentionerna och ställningstagande kan vara 
kostnadsdrivande i sina genomförande. 

Barnperspektivet
Livskvalitetsprogrammet har ett stort barn och ungdomsfokus. Stor vikt 
ligger på generationsmålet, där det övergripande målet för miljöpolitiken 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.
Det finns en egen rubrik i dokumentet som berör barnkonventionen. 

Miljöperspektivet
Programmet tar stor hänsyn till miljöaspekterna både inom de 17 globala 
hållbarhetsmålen samt de 16 nationella miljömålen. 

Uppföljning
Programmet ska återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och 
aktualiseras varje mandatperiod. 
Programmets intentioner och prioriteringar ska beaktas i verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 15 oktober 2020.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg 

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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LIVSKVALITETSPROGRAM 
TOMELILLA 2030                            

-DET GODA LIVET-
Styrdokument för miljö och folkhälsa

Livskvalitet enligt World 
Health Organization, WHO.

“en individs syn på sitt liv utifrån 
kulturen och de värderingar 
individen har och lever efter, i 
förhållande till personliga mål, 
förväntningar och normer”.

14



1

Innehåll
Inledning .........................................................................................................................................................3

Ändamål ..........................................................................................................................................................3

Vad menar vi med livskvalitet?....................................................................................................................3

Sammanhang ..................................................................................................................................................3

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling............................................................4

Barnkonventionen.....................................................................................................................................4

Diskriminering och jämställdhet .............................................................................................................5

Delaktighet i samhället .............................................................................................................................5

Viktiga styrdokument................................................................................................................................5

Viljeinriktningar, förbättringar och prioriteringar ....................................................................................6

Vi vill vara modiga.........................................................................................................................................7

Vi vill därför: .........................................................................................................................................7

Så här gör vi...........................................................................................................................................7

Vi vill vara aktiva ...........................................................................................................................................8

Vi vill därför: .........................................................................................................................................8

Så här gör vi...........................................................................................................................................8

Vi vill vara öppna...........................................................................................................................................9

Vi vill därför; .........................................................................................................................................9

Så här gör vi;..........................................................................................................................................9

Vi vill vara nyfikna ......................................................................................................................................10

Vi vill därför; .......................................................................................................................................10

Så här gör vi; .......................................................................................................................................10

Ansvar .......................................................................................................................................................11

Levande arbete....................................................................................................................................11

Levande dialog....................................................................................................................................11

Beslutat av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx
Revideras av: Kommunfullmäktige 
Dokumentets giltighet: xxx
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och kommunförvaltning
Dokumentansvarig: Utvecklingsavdelningen
Uppföljning: Årligen 
Revidering: Under nästa mandatperiod 

15



2

Inledning 
Tomelilla är jordnära, äkta och enkelt, en plats där möjligheten att skapa sin egen livskvalitet är 
stor och det är en plats vi vill dela med oss av. Tillsammans med invånarna vill vi arbeta för en 
hållbar utveckling i Tomelilla kommun, där människor och miljö är i fokus. 

Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet 
anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar 
för lika möjligheter och rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi 
inkludera, engagera och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. 
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna som bor här eller som 
besöker oss.

Ändamål
Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus 
på miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och 
prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i livskvalitetsarbetet 
för hela kommunen, alla verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina 
verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag. 

Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram och förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala 
aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. Det är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal 
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här gör vi). Programmet 
pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, det ska ingå i och vara en del av verksamheternas 
arbete. 

Kommunförvaltning, invånare, näringsliv och föreningsliv ska arbeta tillsammans för att 
förverkliga programmet, alla kan bli medskapare av livskvalitetsarbetet. När det står vi, våra eller 
kommunen avses de som ingår i Tomelilla kommuns förvaltning. Med gemensamt, tillsammans 
och alla avser vi kommunens invånare, företag och föreningar. 

Vad menar vi med livskvalitet? 
Livskvalitet är ett grundläggande och omstritt begrepp. Definitionen är personlig och kan ändras 
beroende på var i livet man befinner sig. Programmet måste ta hänsyn till och beakta flera delar, 
allt för att få en bred syn över det som vi benämner och mäter som livskvalitet. 
Livskvalitetsprogrammet ska ge förutsättningarna att medvetandegöra, analysera och förstärka det 
som bidrar till att invånarna kan skapa livskvalitet utifrån sina förutsättningar och önskemål. 

Sammanhang
Tomelilla kommun är en självklar del av omvärlden och påverkas av beslut och händelser som 
sker runt omkring, både internationellt, nationellt och regionalt. Konkurrensen om tillgängliga 
resurser såsom arbetskraft, nya invånare och företagsetableringar ökar och vi behöver anpassa oss 
till nya krav och strukturer. Fem megatrender driver utvecklingsarbetet idag, digitalisering, 
urbanisering, individualisering, globalisering och klimatfrågor är faktorer vi behöver ta hänsyn till 
i utvecklingsarbetet, allt med människan i fokus. Efterfrågan på offentlig leverans är hög, 
samtidigt som resurserna är begränsade och befolkningsstrukturerna förändras. Färre ska försörja 
fler. 
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Programmet kopplas till nationellt antagna mål inom miljö och folkhälsa, barnkonventionen samt 
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. 
-En global handlingsplan för en omställning till hållbar utveckling-

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för hållbar utveckling, en 
handlingsplan som visar hur världens länder ska arbeta för en fredlig, rättvis och jämlik värld 
inom planetens gränser till år 2030. Åtagandet gäller alla länder, oavsett inkomst- och 
utvecklingsnivå, varje land måste ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas utifrån sina 
förutsättningar. Arbetet ska riktas mot att stödja människor som lever i fattigdom och utsatta 
situationer. Agendan ska säkra alla individers politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

Agendan består av fyra beståndsdelar; Den politiska deklarationen, 17 mål och 169 delmål, medel 
för genomförande samt ett ramverk för översyn och uppföljning. 

Sveriges genomförande av Agenda 2030 innebär en successiv omställning till ett modernt och 
hållbart välfärdssamhälle som bidrar till att uppnå en hållbar utveckling globalt. 

Agenda 2030 delegationen som har haft regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges 
genomförande framhåller två aspekter som är speciellt viktiga i arbetet. Det behöver finnas 
medvetenhet, kunskap och vilja hos ledningen och agendan bör integreras i den ordinarie 
verksamheten. Arbetet med de globala hållbarhetsmålen ska inte vara ett sidoprojekt, därför 
integreras Agenda 2030 arbetet i livskvalitetsprogrammet för Tomelilla. Ambitioner, värderingar 
och agerande är avgörande för vilka prioriteringar som görs. 

Utmaningarna för en hållbar framtid hänger samman och måste lösas gemensamt. Målen och 
delmålen är integrerade och odelbara, vilket ställer stora krav på samverkan mellan olika 
verksamheter och aktörer. 

Genomförande av Tomelillas livskvalitetsprogram och Agenda 2030 kräver ansvar, 
handlingskraft, samarbete och mod att prioritera. Vi har ett ansvar och en roll att lösa 
utmaningarna.

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter (förkortas barnkonventionen) antogs av FN:s 
generalförsamling 1989 och Sverige anslöt sig till den 1990. Konventionen omfattar 54 artiklar 
som alla är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet. Det är artiklarna 1–42 (s.k. sakartiklar) 
som ska gälla som svensk lag. Fyra av artiklarna speglar barnkonventionens huvudprinciper 
(kortfattad version):

Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3 - Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. 
Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
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Barnkonventionen är kopplat till barn och ungdomars livskvalitet och inom förvaltningen ska alla 
verka för att barnkonventionen följs i planer och beslut. Detta för att barns och ungdomars 
rättigheter ska lyftas fram och stärkas i både politiska beslut samt förvaltningens arbete. 

Diskriminering och jämställdhet 
Arbetet mot diskriminering och ökad jämställdhet sker genom diskrimineringslagens arbete med 
aktiva åtgärder. Dessa finns uppställda för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder). Arbetet med aktiva åtgärder omfattar fem område; 

 Arbetsförhållande
 Löner och anställningsvillkor
 Rekrytering och befordran 
 Kompetensutveckling och utbildning 
 Möjlighet att förena arbete och föräldraskap 
 Särskilda uppgifter 

Arbetet med dessa aktiva åtgärder är inkluderat i förvaltningens arbete med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) och sker därigenom löpande i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Delaktighet i samhället 
En långsiktig samhällsutveckling grundar sig i delaktighet och inflytande. Demokrati är en viktig 
grund för att skapa möjligheter och förtroende till utveckling och förändring. 

En av Tomelillas stora utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika 
villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. Vi ska sträva efter att fler ska komma i 
egen försörjning, vi ska skapa utrymme för alla och vi ska stötta, uppmuntra och skapa 
förutsättningar för företag och andra innovatörer. 

Viktiga styrdokument 
Det finns inga formella lagkrav på styrdokument för folkhälsa eller miljö. Programmet innehåller 
inga mål, utan pekar ut riktning kopplat till vart vi vill. De lagkrav som finns att förhålla sig till 
inom miljö och folkhälsa tillgodoses genom de lagstiftade planer och dokument som finns under 
programmets paraply. 

Förutom de lagar samt nationella och regionala dokument som finns är livskvalitetsprogrammet 
kopplat till många av de beslutade styrdokument som finns för Tomelilla kommun. Tanken är att 
programmet i den mån det är möjligt ska ersätta vissa styrdokument. Dokument som ska 
revideras utvärderas för att se om det behöver revideras eller om de införlivas i 
livskvalitetsprogrammet. 

Det finns utöver frivilliga dokument vissa lagstiftade planer och dokument som en kommun 
måste ta fram. Följande styrdokument innehåller lagkrav som är kopplade till detta dokument: 

 Avfallsplan mål och strategier för Simrishamns och Tomelillas kommuner   
 Renhållningsordning 
 Biblioteksplan för Tomelilla 
 Plan för krisledning inom Tomelilla kommun–vid störningar eller extraordinära händelser
 Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 
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 Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla kommun 
 Riktlinjer för lika rättigheter och möjligheter 
 Översiktsplan 

Viljeinriktningar, förbättringar och prioriteringar
Viljeinriktningarna kopplas till ett antal fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och 
prioriteringar (Så här gör vi). 

Viljeinriktningarna är kopplade till vårt förhållningssätt i arbetet med att uppnå intentionerna 
med programmet. Vi vill vara modiga, öppna, aktiva och nyfikna i vårt arbete med livskvalitet och 
hållbar utveckling. Tillsammans identifierar vi utmaningar och prioriterar område vi vill förbättra, 
”vi vill därför”. För varje prioritering finns ett antal förbättringsområden, ”så här gör vi”, dessa 
kan vara speciella initiativ som kan syfta till att öka satsningar, skapar förutsättningar och minska 
konsekvenser. 

Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive nämnd och 
verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. Alla är en del av pusslet för att uppnå en hållbar 
utveckling och ingen ska lämnas utanför i arbetet. 
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Vi vill vara modiga
Mod – Våga, djärvhet, tapperhet, kurage 

Att övervinna osäkerheten för att göra det som behöver göras, att fatta modiga beslut och 
övervinna rädslan för att förlora prestige. Mod stärker självkänslan och övervinner rädslan.

Mod krävs för att skapa en hållbar utveckling och livskvalitet, för att kunna se bortom dagens 
behov och arbeta långsiktigt med både samhällets- och individens utveckling. 

Vi vill därför:
 arbeta för innovation och utveckling
 våga lyckas och misslyckas, samt prova nya innovativa vägar.
 minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck  

Så här gör vi
Arbeta för innovation och utveckling 
I Tomelilla ska det vara enkelt att vara en del av lösningen, vi nyttjar och tar tillvara på de 
engagemang som finns runt omkring oss. Fler ska komma i arbete och få en meningsfull 
sysselsättning, alla ska känna en gemenskap och ett ansvar för samhällsutvecklingen. 

 Vi uppmuntra till att fler vågar förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbar 
utveckling. 

 Vi främjar klimatsmarta och klimatanpassade alternativ för en hållbar samhällsutveckling. 
 Vi ser helheten i matkulturen och stöttar utveckling i hela kedjan.  

Våga lyckas och misslyckas genom att prova nya innovativa vägar 

 Vi tillvaratar goda idéer genom att främja insyn, dialog och öppenhet i våra verksamheter
 Vi firar goda exempel och människor som inspirerar och bidrar till långsiktigt hållbar 

utveckling 

Minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck  
I Tomelilla är vi medvetna om vår påverkan på miljö och klimat, vi agerar för att minska vår 
miljöbelastning. Den långsiktiga hållbara utvecklingen är i fokus och vi arbetar för att förändra 
beteenden, så att de val vi gör inte påverkar miljö och människa negativt. 

 Vi fasar ut fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen
 Vi väljer varor och tjänster som är miljömässigt och etiskt hållbara
 Vi förändrar vår konsumtion och etablerar beteende som förebygger avfall 
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Vi vill vara aktiva
Aktiv – Sysselsatt, fysiskt aktiv, energisk, handlingskraftig

Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar 
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga natur- 
och kulturmiljöer.

Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kultur- och samhällsliv minskar känslan av 
utanförskap, otrygghet och ensamhet. 

Vi vill därför:
 fokusera på barn och ungas perspektiv 
 inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv
 främja initiativ som är inkluderande och stärker individen. 

Så här gör vi
Fokusera på barn och ungas perspektiv 
Barn- och ungdomar i Tomelilla respekteras och behandlas utifrån sina rättigheter, vi ska lyssna 
och se till deras behov. Att växa upp ska vara tryggt, ge goda möjligheter och förutsättningar för 
vuxenlivet. 

 Vi satsar på tidiga insatser för att ge en god uppväxt med goda kunskaper som en grund 
för ett bra liv som vuxen. 

 Vi lyfter fram barn- och ungas röst genom att lyssna, tillvarata och kommunicera på ett 
anpassat sätt.

 Vi minskar konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet i barns uppväxt genom 
anpassade arbetssätt och insatser. 

Inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv
Ett hälsosamt och sunt liv är förutsättningar för livskvalitet, i Tomelilla ska vi erbjuda 
förutsättningar för sunda beteende och vanor. Vi ska ha mångfunktionella mötesplatser för ökad 
rörelse och förebyggande av ensamhet hos både barn och vuxna.

 Vi stöttar frivilliga och främjar initiativ som bidrar till ökat hälsosamt och aktivt liv, både 
inom kultur- och föreningsliv. 

 Vi möjliggör mötesplatser både fysiska och digitala, för aktiviteter som är attraktiva för 
invånare och besökare.   

 Vi främjar mobilitetslösningar med ett hållbart resande och förändrat beteende i fokus.  

Främja initiativ som är inkluderande och stärker individen och samhället. 
Möjligheten att delta och vara en del av samhällsutvecklingen är en självklar del. Sysselsättning 
och delaktighet är viktigt både för samhällets och individens utveckling. 

 Vi erbjuder meningsfull sysselsättning. 
 Vi skapar lika möjligheter för alla och är inkluderande genom att ta bort både fysiska och 

kommunikativa hinder. 
 Vi ger förutsättningar för jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 Vi vill främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella 

förutsättningar och personliga behov.
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Vi vill vara öppna
Öppna – Välkomnande, uppriktiga, generösa och delande 

Genom att vara öppna med information och kunskap ökar möjligheten för inkludering och 
medskapande i vår hållbara utveckling. Vi förmedlar kunskap om våra val och vilken påverkan 
det har på miljön runt oss och för de framtida generationerna. Med öppenhet och delaktighet 
värnar vi demokratin. Vi ser vårt omland och arbetar för ett landskap där naturvärdena bevaras 
och förstärks, ett öppet och levande landskap ger förutsättningar för ett gott liv.  

Vi vill därför; 
 Vara lyhörda och dela med oss
 Erbjuda trygga och säkra miljöer 
 Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem

Så här gör vi; 
Vara lyhörda och dela med oss

Vi erbjuder en väg in för att ge snabb service och återkoppling. Vi ska arbeta för att vara en 
innovativ kommun med hög servicenivå. Invånarnas livskvalitet ska vara i fokus och vi ska göra 
det enklare för dem som bor i, verkar i eller besöker oss. De som använder våra tjänster avgör 
vad som är god service, vår roll är att förstå behoven. 

 Vi har en hög servicenivå och gör det enkelt för de som bor eller verkar i samt besöker 
kommunen och dess verksamheter. 

 Vi välkomnar erfarenhet och kunskap som utvecklar och utmanar oss i arbetet för en 
hållbar utveckling. 

Erbjuda trygga och säkra miljöer 

Trygghet, gemenskap och möjligheten att klara sig själv är viktigt. Vi anpassar och förändrar 
strukturer för att öka trygghet och erbjuda säkra miljöer. Allt för att sätta individens behov och 
förutsättningar i centrum, målet är möjligheten att klara sin vardag själv. 

 Vi lyfter in ”mjuka värden” i den kommunala planeringen och har en aktiv dialog för att 
möta behovet. 

 Vi ger förutsättningar att skapa livskvalitet utifrån invånarens egna resurser och förmåga. 
  Vi verkar för ett trygghetsskapande samhälle, utan hot och våld.

Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem

Vi har ett ansvar att skydda och värna de miljöer som bidrar till ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. Samhällsplaneringen ska förebygga buller och föroreningar i luft, mark och vatten, 
samtidigt som klimatförändringarna ska beaktas i samhällsutvecklingen.

 Vi skyddar och skapar natur- och vattentjänster som utgör höga natur- och 
rekreationsvärde för invånare och besökare. 

 Vi bidrar till och värnar utveckling som ger hög biologisk mångfald.  
 Vid exploatering där natur- och rekreationsvärden försvinner eller reduceras kompenseras 

dessa genom ekologisk kompensation.  
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Vi vill vara nyfikna
Nyfiken – Engagerad, intresserad, angelägen

Vi är intresserade och förhåller oss till tidigare erfarenheter och världen runt oss. Med 
omvärldsbevakning och ”örat mot marken” agerar vi och deltar i sammanhang. 

Genom ekonomiskt engagemang utnyttjar vi de möjligheter och resurser vi har för en hållbar 
utveckling.   

Vi vill därför; 
 Samverka och utvecklas med andra aktörer 
 Lyssna och samtala i dialog
 Låta ekonomin skapa mer värde  

Så här gör vi; 
Samverka och utvecklas med andra aktörer 
Tillsammans med andra kan vi växla upp arbetet och få bättre resultat. I samverkan når vi 
långsiktiga hållbara resultat för att kunna möta framtidens utmaningar. Med varandra avser vi här 
kommunerna i sydöstra Skåne, ett viktigt samverkans arbete för att uppnå en gemensam hållbar 
utveckling. 

 Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar 
utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.

 Vi är medvetna om omvärldsfaktorer och megatrender som påverkar oss och bidrar till 
utveckling. 

 Vi skapar ett klimat och förutsättningar som ger möjligheter för innovation, kreativitet 
och entreprenörskap

Lyssna och samtala i dialog
Genom att skapa plattformar och forum för mänskliga möten och genom kontakt med andra, får 
vi respekt och förståelse. Att minska ensamhet och skapa möjlighet att delta i sociala 
sammanhang ökar samhörigheten och gör oss mer välmående.  

 Vi främjar initiativ som ökar mänsklig närvaro, minskar ensamhet och skapar trygghet i 
det offentliga rummet.

 Vi använder de mötesplatser som finns, både fysiska och digitala för dialog och samtal. 
 Vi utvecklar dialog och möte utifrån behov och efterfrågan, med fokus på större 

tillgänglighet för individen. 

Låta ekonomin skapa mer värde  
Med medvetna och hållbara val kan vi göra stor skillnad, vi låter våra ekonomiska resurser skapa 
mer värde för att uppnå en hållbar utveckling. 
Vi arbetar i mellanrummen och delar resurser, samtidigt som vi förändrar beteende och hushålla 
med våra tillgångar. 

 Vi ställer tydliga hållbarhetskrav på varor och tjänster vid upphandling.
 Vi arbetar för ökad andel delningstjänster med cirkulär ekonomi i fokus. 
 Vi planerar långsiktigt och hållbart vid investeringar och satsningar.
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Ansvar 
Resan med livskvalitetsarbetet har bara påbörjats, ny kunskap och nya förhållningssätt gör att 
förutsättningarna kommer att förändras. Arbetet måste därför vara levande och anpassas för att 
alltid vara aktuellt. 

Levande arbete 
Förvaltning och politiska nämnder ansvarar för att inom sina uppdrag ta hänsyn till 
livskvalitetsprogrammet i målprocessen, verksamhetsplaneringen samt uppföljning av mål och 
resultat. Viljeinriktningar och prioriteringar ska beaktas i beslutsunderlag, skrivelser samt andra 
strategiska dokument och projekt. 

Ambitionen är att arbeta gemensamt för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner och 
vilja att arbeta med livskvalitet. 

I varje utredning och skrivelse ska konsekvenser på livskvalitetsprogrammet utifrån 
barnperspektivet, ekonomiska konsekvenser och miljöperspektivet beaktas och redovisas. 

Levande dialog
Genom dialog och samtal med invånare, företag och besökare ska vi arbeta för att uppnå 
livskvalitet, vi vill dela med oss av vårt arbete och bjuder in andra att delta. Projekt, resultat och 
uppföljningar ska finnas öppet för alla att ta del av. 

Genom att presentera nyckeltal kopplade till programmet följer vi upp om vi är på rätt väg och 
var våra utmaningar ligger. Nyckeltal tas fram från bland annat jämförelsetjänsten Kolada.   

Åtgärder ska koncentreras där de största behoven finns. 

Programmet återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och aktualiseras varje mandatperiod. 

Kommunledningskontoret och utvecklingsavdelningen ansvarar för livskvalitetsprogrammet som 
helhet samt återrapportering av nyckeltal. 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Lexfors
Personalchef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.lexfors@tomelilla.se

Tomelilla den 15 oktober 2020 Dnr KS 2020/162

Revisorerna

Tjänsteskrivelse yttrande angående granskning av 
bisysslor

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 17 september 2020 överlämnat 
en granskning av bisysslor till kommunstyrelsen för yttrande. Yttrandet 
ska vara revisorerna till handa senast den 30 november 2020. Till följd av 
granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende 
bisysslor efterlevs. 

- Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller 
kan komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller 
motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost.

- Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett 
reglemente avseende bisysslor som sedermera fastställs av 
fullmäktige. 

- Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
relaterade till reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
bör kommunstyrelsen tydliggöra vad som är att betrakta som en 
bisyssla.

- Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor 
ska återaktualiseras minst en gång per år. 

- För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas 
sammanställda centralt.

Förvaltningen avger, genom HR-chef Johan Lexfors, följande 
yttrande:

Förvaltningen konstaterar att KPMG i den sammanfattande bedömningen 
utifrån granskningens syfte identifierat brister i kännedom om 
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förekommande bisysslor inom förvaltningens verksamheter samt att 
kontrollen och uppföljningen inte är ändamålsenlig. Vad gäller 
förvaltningens rutiner så är de enligt KPMG:s mening i grunden 
ändamålsenliga men att de i vissa avseenden bör utvecklas samt 
kompletteras med politiskt fastställda styrdokument. 

Förvaltningen vill påtala, precis som revisorerna skriver i sin granskning, 
att det i grunden är tillåtet att ha bisysslor. Vidare vill förvaltningen 
kommentera den delen av rapporten som visar att kommunen har gjort 
inköp eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar där 
anställda innehar funktionärspost för totalt ca 15,4 mnkr, varav ca 15 
mnkr rör samma verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom.

Mer än 15,2 mnkr av de 15,4 mnkr gäller elevpeng till tre olika friskolor. 
Med andra ord utbetalningar som varken den anställde eller kommunen i 
övrigt kan påverka. Tittar man på de ca 15 mnkr som betalts ut av samma 
verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom så avser 14,97 mnkr 
betalningar till två friskolor.

Vad gäller rekommendationerna från revisorerna så vill förvaltningen yttra 
sig enligt följande:

Nertill följer av granskningen lämnade rekommendationer och därefter 
följer förvaltningens yttrande under respektive rekommendation. 

- ”Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende bisysslor 
efterlevs.”

Förvaltningens yttrande:
Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs avseende bisysslor då det 
finns framtaget en introduktionschecklista för nyanställd medarbetare 
samt en introduktionschecklista för nyanställd chef där det i dessa rutiner 
dokumenteras genomförandeplan, ansvarig för genomförandet och datum 
när det ska vara genomfört. I dessa checklistor finns det särskilt upptaget 
ett moment som ska vara klart innan första arbetsdagen kring bisysslor. 
Här står: Informera ny medarbetare om att anmäla eventuell bisyssla och 
få den bedömd. Blankett finns på Chefsportalen. Godkänd blankett 
arkiveras i personalarkiv.  

- ”Vid bedömning av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till 
de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, 
varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde 
innehar en funktionärspost.”

Förvaltningens yttrande:
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Förvaltningen anser att hänsyn tas till dessa risker om bedömningsbar 
information lämnas från arbetstagare.

Till arbetsgivarens hjälp att bedöma bisyssla utifrån de uppgifter som 
arbetstagare lämnar finns Allmänna bestämmelser § 8, Lagen om Offentlig 
anställning samt på området förekommande domar från Arbetsdomstolen 
att förhålla sig till. På Chefsportalen finns utmärkt stöd för cheferna att i 
första läget bedöma och ta ställning till bisysslor utifrån om de är 
konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga. Där finns även 
exempel att ta del av för cheferna. Som underlag ligger då att bedöma 
bisysslan det inlämnade dokumentet ”Anmälan om bisyssla – Blankett” 
som arbetstagare lämnar in efter att ha genomgått 
introduktionschecklistan med chef i samband med rekrytering. Chef har 
därefter möjlighet att begära in komplettering av informationen för att 
kunna skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt. I åtanke måste man 
då ha att det är arbetstagarens ansvar och skyldighet enligt kollektivavtal. 
Följande står i Allmänna bestämmelser § 8 Bisysslor 
Mom.1. Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att 
anmäla bisysslan och lämna uppgifter. 

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
Anmärkning Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, 
landsting eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig 
anställning (LOA). 

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting 
eller kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av 
arbetsgivaren om den kan 
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 
arbetsgivaren. 

Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella 
organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. 

- ”Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente 
avseende bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.”

Förvaltningens yttrande:
Då det idag på området finns centralt tecknade avtal mellan SKR och 
fackliga organisationer, det finns Lagen om offentlig anställning och AD-
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domar att följa och förhålla sig till anser förvaltningen att ett reglemente 
skulle kunna försvåra arbetet med bisysslor och det tolkningsutrymme 
arbetsgivaren idag ges i att hantera och besluta om bisyssla. I en 
organisation med tillitsbaserad styrning och ledning krävs tillit till våra 
chefer, erbjuda information och motivera till att fatta kloka beslut för 
verksamheternas bästa. Förvaltningen menar att befintliga regelverk, lagar 
och avtal tillsammans med checklistor, rutiner, Chefsportalen och stöd 
från HR-avdelningen bedöms tillräcklig. Dessutom finns risk att ändringar 
i centralt överenskomna avtal mellan marknadens parter inte harmoniserar 
med ett kommunalt reglemente.

Förvaltningen ser därför att frågor gällande bisysslor med fördel hanteras 
utan ett av fullmäktige fastställt reglemente. 

- ”Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade 
till reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen 
tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla.”

Förvaltningens yttrande:
Förvaltningen hänvisar till ovan yttrande på föregående rekommendation. 
Det finns, förutom centrala avtal och lagar, på Chefsportalen mycket bra 
stödmaterial för arbetsgivaren att hantera frågor gällande bisysslor och 
stöd för att bedöma vad som är en bisyssla. Även AD-domar förkunnas 
löpande vilka parterna måste förhålla sig till i bedömning av bisysslor. 

Förvaltningens förslag.
Förvaltningen föreslår att HR-avdelningen ges i uppdrag att genomföra 
utbildningsinsatser för chefer i frågor kopplade till bisysslor och 
bedömning av sådana. 

- ”Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.”

Förvaltningens yttrande:
Rekommendationen är redan åtgärdad i styrdokument Medarbetarsamtal i 
Winlas personalanteckningar. Det nya underlaget för medarbetarsamtal 
har kompletterats med information om att bisyssla ska följas upp i 
samtalet med arbetstagare. Nya underlaget för medarbetarsamtalen 2020 
dokumenteras med handlingsplan och sparas digitalt i Winlas 
personalanteckningar. 

Utöver att frågan lyfts under medarbetarsamtalen så kan frågan 
aktualiseras flera gånger per år då det åligger arbetstagare utifrån Allmänna 
bestämmelser att på eget initiativ informera arbetsgivare, för möjlighet till 
bedömning och dokumentation, om avsikt att starta bisyssla eller 
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informera vid ändrade förhållande, nya uppdrag eller delge annan 
information av vikt för bedömning av bisyssla. Därefter ska arbetsgivare 
göra bedömning om bisyssla är förenlig med anställning eller ej. 
Dokumentera bisyssla och beslut digitalt i Winlas personalanteckningar 
samt arkivera handling i personalarkiv.

- ”För att underlägga möjligheten till systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas 
sammanställda centralt.”

Förvaltningens yttrande:
Kommunen har köpt in särskild modul till Winlas där det finns möjlighet 
till systematisk uppföljning och central sammanställning. I systemet finns 
en särskild flik Bisysslor där ansvarig chef fyller i inlämnade uppgifter om 
bisysslor samt även kan bifoga handlingar kopplade till uppgiftslämnande 
och beslut.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna beror på vilka rekommendationer som 
ska genomföras och på vilket sätt. En särskild modul till Winlas har redan 
köpts in.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barnperspektivet berörs nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att miljöperspektivet berörs nämnvärt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen bör under 2021 följa upp hur revisorernas 
rekommendationer har implementerats i verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, 15 oktober 2020.
Granskning bisysslor Tomelilla slutrapport, handlingsid: Ks 2020.2737.

Kommunledningskontoret

Johan Lexfors
Personalchef

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 september 2020

Justerandes sign

Rev § 33 Dnr KS 2020/162

Granskning av bisysslor Tomelilla kommun

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av kommunens 
kontroll av anställdas bisysslor” med handlingsid: Ks 2020.2737

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.2738 till kommunstyrelsen för yttrande senast 
2020-11-30 samt till kommunfullmäktige för kännedom

- Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.2739 samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Simrishamn-Tomelilla samt Sveriges Radio 
Kristianstad.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat om kommunen 
har en ändamålsenlig kontroll av de anställdas bisysslor. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Granskningen har berört 732 personer. I granskningen har framkommit att 
96 av dessa (13,1 %) innehar en eller flera bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 112 stycken i 
sammanlagt 106 företag och/eller föreningar som bedriver 
näringsverksamhet.

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunens 
verksamheter samt att kontrollen och uppföljningen av förekommande 
bisysslor inte är ändamålsenlig. De rutiner som finns är enligt revisorernas 
mening i grunden ändamålsenliga, dock anser dom att de i vissa avseenden 
bör utvecklas samt kompletteras med politiskt fastställda styrdokument.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 september 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder för yttrande senast 2020-11-30 samt 
till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Granskning bisysslor Tomelilla slutrapport, handlingsid: Ks 2020.2737
Missiv gällande granskning av bisysslor, handlingsid: Ks 2020.2738
Pressmeddelande Granskning Bisysslor 2020, handlingsid: Ks 2020.2739
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för kännedom
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunen har en 
ändamålsenlig kontroll av de anställdas bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020. 
Granskningen har berört 732 personer. I vår granskning har vi funnit att 96 av dessa 
(13,1 %) innehar en eller flera bisysslor i näringsdrivande associationer. Totalt antal 
förekommande bisysslor uppgår till 112 stycken i sammanlagt 106 företag och/eller 
föreningar som bedriver näringsverksamhet. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunens verksamheter samt att 
kontrollen och uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig. De 
rutiner som finns är enligt vår mening i grunden ändamålsenliga, dock anser vi att de i 
vissa avseenden bör utvecklas samt kompletteras med politiskt fastställda 
styrdokument.  
Vår bedömning baseras främst på att resultatet av vår dataanalys visar att 
kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig. Med hänsyn tagen till  

a) den tidsperiod som granskningen är avgränsad till, helåret 2019, samt  
b) vilken typ av bisysslor som fångas i vår dataanalys,  

konstaterar vi att kommunen för egen del identifierat 13 av de 96 bisyssleinnehavare 
som vi identifierat, vilket motsvarar 13,5 %. När det gäller antalet bisysslor som 
innehas av dessa 96 personer har kommunen identifierat 13 av de 112 bisysslor som vi 
identifierat, vilket motsvarar 11,6 %. Dataanalysen indikerar också bristande följsamhet 
till gällande rutiner. 
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

— Kommunstyrelsen och nämnderna måste säkerställa att gällande rutiner avseende 
bisysslor efterlevs.  

— Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de 
risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor 
och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en 
funktionärspost. 

— Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende 
bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.  

— Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till 
reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen 
tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla. 

— Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.  

— För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av 
bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt.  
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2 Inledning/bakgrund 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bl.a. att kartlägga förekomsten 
av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument och de rutiner 
som används för att hantera dessa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av 
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bi-
syssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av ärendet 
i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren för-
bjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte bara bisyssla som fakt-
iskt utövas utan också bisyssla som aldrig har utövats men där det finns anledning att 
anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. Bestämmelsen ger där-
emot inte utrymme för bisyssleförbud "för säkerhets skull". 
Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära förtroende-
skada för kommunen. Revisorerna har av denna anledning beslutat granska kommun-
ens kännedom om och hantering av eventuella bisysslor. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet är att granska om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av de anställdas 
bisysslor. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor? 
— Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?  
I granskningen har även ingått att kartlägga följande. 
— I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har 

kommunen haft en affärsrelation med dessa? 
- Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor? 

— Anses förekommande bisysslor godkända enligt AB (Allmänna bestämmelser) 
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor? 

Granskningen avgränsas till personer som varit anställda i kommunen under 2019. 
Enbart arvoderade personer omfattas inte av granskningen, ej heller timvikarier eller 
ferieanställda (i betydelsen ”sommarjobbare”). Som beskrivs närmare i avsnitt 2.3 
nedan har vi inhämtat uppgifter från Bolagsverket. Utifrån dessa uppgifter har vi i vår 
dataanalys fångat anställda som innehar funktionärsposter1 i näringsdrivande 

 
1 De funktionärsposter vi fångar i vår dataanalys omfattar bl.a. följande: Aktuarie, Bolagsman, Extern 
firmatecknare, Extern verkställande direktör, Extern vice verkställande direktör, Föreståndare, Innehavare, 
Kommanditdelägare, Komplementär, Styrelseledamot, Likvidator, Likvidatorssuppleant, Ordförande, 
Prokurist, Revisor, Huvudansvarig revisor, Revisorssuppleant, Suppleant, Ställföreträdande verkställande 
direktör, Verkställande direktör, Verkställande ledamot, Vice ordförande, Vice verkställande direktör 
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associationer2. Därmed avgränsas dataanalysen till bisysslor i form av anställda som 
har funktionärsposter i näringsdrivande associationer. När det gäller kommunens 
rutiner för hantering och kontroll av bisysslor omfattas alla typer av bisysslor. 
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §§ 
— Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB) 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Elektronisk sammanställd information har inhämtats från kommunens personalregister 
och leverantörsreskontra. Vidare har information från Bolagsverkets handels- och 
föreningsregister samt aktiebolagsregister inhämtats. Utifrån dessa underlag har en 
dataanalys genomförts. Som beskrivits ovan fångar dataanalysen anställda som 
innehar funktionärsposter i näringsdrivande associationer. När det gäller enskilda 
firmor ska det dock noteras att det inte finns något formellt krav på en enskild firma att 
registrera sig hos Bolagsverket. Enskilda firmor som inte registrerats hos Bolagsverket 
fångas inte med den metod vi använder.  
Baserat på de bisyssleinnehavare vi identifierat i vår dataanalys har vi, via kommunens 
HR-avdelning, kontrollerat om kommunen för egen del identifierat bisyssleinnehavarna.  
Avstämningar har skett med berörda tjänstepersoner, främst inom kommunens HR-
avdelning. 
Rapporten är faktakontrollerad av HR-chef. Det bör noteras att HR-chefens 
faktakontroll inte omfattar detaljuppgifterna avseende förekomsten av bisysslor inom 
kommunens olika verksamheter. Detta eftersom HR-avdelningen endast 
vidareförmedlat dessa uppgifter från de olika verksamheterna. Vidare innehåller 
rapporten vissa faktauppgifter som bygger på resultatet av vår dataanalys. Eftersom 
HR-avdelningen inte fått del av vårt analysunderlag omfattar faktagranskningen inte 
heller uppgifter som helt bygger på vår dataanalys. Ett par exempel på sådana 
uppgifter är: 

• Uppgiften om antalet personer som enligt vår kartläggning innehar bisysslor  

• Uppgiften om antalet företag/motsvarande där anställda i kommunen under 
granskningsperioden innehaft en funktionärspost och som under samma period 
återfinns i kommunens leverantörsreskontra  

 
2 I begreppet ”näringsdrivande association” inbegrips aktiebolag, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, 
handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar samt ideella föreningar som bedriver 
näringsverksamhet. 
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3 Resultat av granskningen 
Granskningen har omfattat 732 anställda, varav två (2) har haft delade anställningar 
under granskningsperioden. En person har haft en delad anställning mellan två olika 
verksamheter medan den andra personen har haft en delad anställning inom en och 
samma verksamhet. För en av de två personerna är den ena anställningen en 
tillsvidareanställning medan den andra är ett vikariat. Dessa omständigheter gör att 
summeringarna i tabell 1 i stycke 3.2 samt i tabell 10 i stycke 3.3 nedan ser felaktiga ut.  
Resultatavsnittet inleds med en beskrivning i stycke 3.1 av kommunens rutiner för 
hantering av bisysslor och de dokument som finns inom området. Därefter, i styckena 
3.2 till 3.4, beskrivs resultatet av den dataanalys vi genomfört inom ramen för 
granskningen.   

3.1 Rutiner för hantering av bisysslor 
Kommunen saknar en politiskt beslutad ståndpunkt för hur bisysslor ska hanteras och 
bedömas. De styrdokument/motsvarande avseende bisysslor som vi erhållit utgörs av 
interna rutiner fastställda på tjänstemannanivå. Det handlar om följande 
dokument/information.  

• Utdrag från Chefsportalen på kommunens intranät, Chefshandbok, avsnitt 2.11 
om bisysslor  

• Checklista – introduktion för nyanställd medarbetare  

• Checklista – introduktion för nyanställd chef 

• Blankett för anmälan av bisyssla 

3.1.1 Chefshandboken 
Chefshandbokens avsnitt 2.11 om bisysslor innehåller information om de tre olika 
situationer då en bisyssla är otillåten. Det handlar om följande situationer:  

• om bisysslan anses vara konkurrerande med kommunens verksamhet,  

• om bisysslan är arbetshindrande eller 

• om bisysslan är förtroendeskadlig. 
Förbud mot bisyssla enligt någon av de två första punkterna ovan sker med stöd av 
kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB) medan förbud mot bisyssla enligt den 
tredje punkten sker med stöd av Lagen om offentlig anställning (LOA).  
Chefshandboken innehåller därefter information om vad som kan vara, samt konkreta 
exempel på konkurrerande, arbetshindrande respektive förtroendeskadlig bisyssla.  
Avslutningsvis finns information i punktform om hur bisysslor ska hanteras, inklusive 
information om den särskilda hantering som förtroendeskadliga bisysslor medför.  

39



 

 5 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor  
 
 2020-09-17 

3.1.2 Checklistor 
I checklistorna för introduktion av nya medarbetare och nya chefer framgår det att den 
nyanställde medarbetaren/chefen under den första arbetsdagen ska få information om 
att eventuella bisysslor ska anmälas för att kunna bedömas. Checklistorna hänvisar till 
blanketten för anmälan av bisyssla samt att godkänd blankett ska arkiveras i 
personalarkivet.  
Enligt uppgift finns ingen aggregerad information inom kommunen av vilka som innehar 
bisysslor. För att kontrollera mängden förekommande bisysslor krävs således en 
genomgång av varje personakt. 

3.1.3 Blankett för anmälan av bisyssla 
På blanketten för anmälan av bisyssla ska information om arbetstagaren och dennes 
bisyssla fyllas i. Blanketten är utformad så att den avser en (1) bisyssla. Om en 
medarbetare har två eller fler bisysslor ska således flera blanketter fyllas i. 
Arbetstagaren ska skriva under blanketten och därmed intyga att ”Jag är medveten om 
att jag inte får utnyttja Tomelilla Kommuns resurser i min bisyssleverksamhet.” 
Enligt kommunstyrelsens delegeringsregler är det närmast överordnad chef som 
beslutar om ett eventuellt förbud mot en bisyssla. Under rubriken ”Beslut” i blanketten 
för anmälan av bisyssla ska närmast överordnad chef kryssa i om bisysslan tillåts eller 
ej. Vidare ska en motivering till beslutet fyllas i. Det finns även en ruta på blanketten 
där chefen har möjlighet att lämna en kommentar angående bisysslan.  
Kommentarer 
Dessa kommentarer avser hela stycke 3.1, dvs. även styckena 3.1.1 till 3.1.3.  
Vi anser att kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente 
avseende bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige. Vidare anser vi att 
kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till 
reglementet. Riktlinjerna/tillämpningsföreskrifterna skulle med fördel kunna baseras på 
den information som finns i chefshandboken.  
Även om bestämmelser kring bisysslor regleras i lag (LOA) och kollektivavtal (AB), 
anser vi att den interna styrningen blir tydligare om den utgår från ett av fullmäktige 
fastställt reglemente. Som jämförelse kan bestämmelser kring inköp och upphandling 
nämnas. Även där finns det relativt tydliga och konkreta lagstiftade bestämmelser. För 
att tydliggöra den interna styrningen och ytterligare konkretisera de lagstiftade 
bestämmelserna finns det emellertid ett av fullmäktige fastställt Inköps- och 
upphandlingsreglemente i Tomelilla kommun.  
I rapportens stycke 3.4 framgår att kommunen för egen del endast identifierat en liten 
del av de bisysslor vi identifierat i vår dataanalys. Enligt vår bedömning beror den stora 
skillnaden delvis på att det vare sig från arbetsgivarens eller medarbetarens sida är 
helt klart vad som är att betrakta som en bisyssla. Mot den bakgrunden anser vi att 
kommunstyrelsen, i riktlinjerna/tillämpningsföreskrifterna avseende bisysslor, bör 
tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla. Vi anser också att avsnitten 
avseende de tre omständigheter som gör att en bisyssla kan förbjudas, bör utvecklas. 
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Exempelvis skulle avsnittet om konkurrerande bisyssla kunna inbegripa resonemang 
kring hur kommunen ser på funktionärsposter i företag/motsvarande som vid 
upphandling lägger eller avser att lägga anbud på delar av Tomelilla kommuns 
verksamhet.  
Som vägledning/stöd för arbetsgivarens bedömning av om en bisyssla är 
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande menar vi att det kan finnas 
anledning att ta fram en checklista. Checklistan, som då skulle höra till blanketten för 
anmälan av bisyssla, skulle kunna innehålla frågeställningar som ska besvaras för att 
utgöra stöd inför chefens bedömning av bisysslan. Nedan ges fyra exempel på frågor 
som skulle kunna ingå i en sådan checklista: 

1. Har den anställde arbetsuppgifter hos Tomelilla kommun som innebär:  

• Myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, 
tillstånd, bidrag, bistånd för enskilda och företag)  

• Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader)  

• Tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet  

• Förvaltning av egendom  

• Ledning av förvaltning eller verksamhet inom förvaltning  
2. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. 

konsultverksamhet? 
3. Finns det någon beröring mellan arbetsuppgifterna i bisysslan och 

förvaltningens verksamheter? 
4. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom/henne ekonomisk eller annan 

ersättning för bisysslan? Vilken nivå är i så fall ersättningen på? 
Om frågor av ovanstående typ besvaras med ”Ja” ökar risken för att bisysslan skadar 
allmänhetens förtroende för kommunen. 
Vi konstaterar att checklistorna för introduktion av nya medarbetare och nya chefer 
anger att frågan om eventuella bisysslor ska tas upp under första arbetsdagen. Dock 
saknar vi instruktioner om att frågan om bisysslor löpande ska återaktualiseras. I 
kommentarerna till AB3 anges att arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren 
om att denne ”är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och 
lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa.” Vidare 
anges att arbetsgivaren minst en gång per år ska informera om denna skyldighet. Vi 
anser därmed att det i kommunens styrdokument bör tydliggöras att frågan om 
bisysslor ska återaktualiseras minst en gång per år. Lämpligen återaktualiseras frågan i 
samband med medarbetar-/utvecklingssamtal.  
För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av 
bisysslor inom kommunen anser vi att det behöver finnas en central sammanställning 

 
3 Kommentarerna till AB är Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – ensidiga tolkning av AB som bl.a. är tänkta att fungera som en vägledning för 
det personalpolitiska arbetet.  
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av uppgifterna. Det ska också understrykas att det är angeläget att den typen av 
sammanställning hålls uppdaterad. 

3.2 Förekomst av bisysslor 
Av de 732 personer som berörts av granskningen har vi i vår dataanalys funnit att 96 
personer (13,1 %) innehar en eller flera bisysslor i näringsdrivande associationer. 
Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 112 stycken i sammanlagt 106 företag 
och/eller föreningar som bedriver näringsverksamhet4. Eftersom dessa 112 bisysslor 
innehas av 96 personer har de allra flesta följaktligen endast en bisyssla, men 13 
personer innehar två eller fler bisysslor. Som nämnts i granskningens metodavsnitt 
fångar granskningsmetoden inte enskilda firmor som inte finns registrerade hos 
Bolagsverket. Under granskningens gång har vi uppmärksammats på att det finns 
anställda i Tomelilla kommun som innehar enskilda firmor som inte finns registrerade 
hos Bolagsverket. Som också nämnts i granskningens metodavsnitt fångar 
granskningsmetoden endast bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande 
associationer. Andra typer av bisysslor, exempelvis anställning hos en annan 
arbetsgivare, fångas inte. Det faktiska antalet bisyssleinnehavare är således högre än 
det antal som framkommer i vår dataanalys.  
Vår granskning visar att det är vanligare med bisysslor bland kommunens 
tillsvidareanställda personal än bland kommunens tidsbegränsat anställda5. Det är 91 
tillsvidareanställda som innehar bisysslor, vilket motsvarar 13,5 %. Bland de 
tidsbegränsat anställda är det fem stycken som innehar bisysslor, vilket motsvarar 8,8 
% av den tidsbegränsat anställda personalen. 
När det gäller anställningens omfattning kan vi konstatera att 74 av de 96 personer 
som innehar en eller flera bisysslor är heltidsanställda, medan resterande 22 personer 
är deltidsanställda. 
  

 
4 Av de 112 bisysslor som vi identifierat avser 17 stycken olika typer av funktionärsposter i 
bostadsrättsföreningar. Det ska också nämnas att ett antal personer under granskningsperioden har haft 
två olika funktionärsposter i en och samma association. Dessa har räknats som ett (1) uppdrag. Ett 
exempel kan vara att en person varit ledamot i en bostadsrättsförening under början av året och sen tillträtt 
som ordförande under slutet av året. 
5 I rapporten använder vi begreppet ”tidsbegränsat anställda” för alla andra typer av anställningar än 
tillsvidareanställningar.  
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Fördelat per verksamhet6 ser förekomsten av bisysslor ut enligt tabell 1 nedan. 
Tabell 1, Sammantagen tabell över antalet anställda med bisysslor samt antalet bisysslor inom 
kommunens olika verksamheter 

Verksamhet Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 
(andel) 

Antal 
förekommande 
bisysslor 

Barn och utbildning 279 38 (13,6 %) 41 

Samhällsbyggnad 113 21 (18,6 %) 25 

Vård och omsorg 280 27 (9,6 %) 34 

Kommunledningskontoret 61 11 (18,0 %)7 13 

Summa 732 96 (13,1 %) 112 

Som framgår av tabellen är Barn och utbildning den verksamhet där flest antal 
anställda innehar bisysslor medan Samhällsbyggnad är den verksamhet där störst 
andel anställda innehar bisysslor. 
Nedan följer tabeller med uppgifter om förekomsten av bisysslor per verksamhet utifrån 
anställningsgrad och anställningsform. 
Tabell 2, Bisysslor inom Barn och utbildning uppdelat på heltids- och deltidsanställda 

Barn och utbildning Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Heltidsanställda 235 30 12,8 % 

Deltidsanställda 44 8 18,2 % 

 

Tabell 3, Bisysslor inom Barn och utbildning uppdelat på tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 

Barn och utbildning Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Tillsvidareanställda 247 33 13,4 % 

Tidsbegränsat anställda 32 5 15,6 % 

 

 
6 Även om det är nämnderna som är granskningsobjekten utgår vi här från verksamhetsindelningen inom 
förvaltningen.  
7 I samband med granskningen har det framkommit att en (1) av bisysslorna inom 
kommunledningskontoret avser en styrelsepost i en stiftelse som inte haft någon verksamhet på många år. 
Anledningen till att vi ”fått träff” i det fallet tycks vara att Länsstyrelsen inte avregistrerat stiftelsen trots att 
verksamheten upphört. Så länge stiftelsen inte avregistreras finns den och dess funktionärer med i 
Bolagsverkets register. 
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Tabell 4, Bisysslor inom Samhällsbyggnad uppdelat på heltids- och deltidsanställda 

Samhällsbyggnad Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Heltidsanställda 71 14 19,7 % 

Deltidsanställda 42 7 16,7 % 

 
Tabell 5, Bisysslor inom Samhällsbyggnad uppdelat på tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 

Samhällsbyggnad Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Tillsvidareanställda 105 21 20,0 % 

Tidsbegränsat anställda 8 0 0,0 % 

 

 
Tabell 6, Bisysslor inom Vård och omsorg uppdelat på heltids- och deltidsanställda 

Vård och omsorg Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Heltidsanställda 185 19 10,3 % 

Deltidsanställda 95 8 8,4 % 

 
Tabell 7, Bisysslor inom Vård och omsorg uppdelat på tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 

Vård och omsorg Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Tillsvidareanställda 263 26 9,9 % 

Tidsbegränsat anställda 17 1 5,9 % 
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Tabell 8, Bisysslor inom Kommunledningskontoret uppdelat på heltids- och deltidsanställda 

Kommunledningskontoret Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Heltidsanställda 56 11 19,6 % 

Deltidsanställda 5 0 0,0 % 

 

Tabell 9, Bisysslor inom Kommunledningskontoret uppdelat på tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda 

Kommunledningskontoret Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 

Andel anställda 
med bisyssla 

Tillsvidareanställda 60 11 18,3 % 

Tidsbegränsat anställda 1 0 0,0 % 

Kommentarer 
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren 
att utöva en bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att drygt 
var åttonde medarbetare har en mer eller mindre omfattande bisyssla, i form av 
funktionärspost i en näringsdrivande association kan det inte uteslutas att det inte 
förekommer bisysslor som inverkar hindrade på arbetsuppgifterna. För att säkerställa 
att så inte är fallet är det enligt vår mening viktigt med tydliga rutiner för information om 
samt kartläggning och bedömning av bisysslor samt att dessa rutiner efterlevs. Det 
faktum att kommunen endast identifierat en liten del av de bisyssleinnehavare och de 
bisysslor som vi identifierat i vår dataanalys, vilket beskrivs närmare i stycke 3.3 nedan, 
indikerar att följsamheten till rutinerna är bristfällig. 

3.3 Kännedom om bisysslor 
Som tidigare beskrivits finns ingen aggregerad information i kommunen av hur många 
anställda som innehar bisysslor. För att få fram sådana uppgifter krävs en kontroll av 
varje enskild personakt. I granskningen har vi, via kommunens HR-avdelning, ställt 
frågan om det finns ifylld anmälan / ifyllda anmälningar om bisyssla / bisysslor för de 96 
personer som vi identifierat som bisyssleinnehavare. Om sådan anmälan finns har vi 
efterfrågat information om när anmälan gjordes. HR-avdelningen har i sin tur kontaktat 
kommunens olika verksamheter för att få in uppgifter om förekommande bisysslor. 
Som framgår av stycke 2.1 är granskningen avgränsad till personer som var anställda 
under 2019 och därmed till bisysslor som var aktuella under år 2019.  
Enligt de svar vi fått in via kommunens HR-avdelning har man inom kommunen 
identifierat 36 av de 96 bisyssleinnehavare som vi identifierat. Enligt 
sammanställningen från kommunen innehar dessa 36 personer en (1) bisyssla var 
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vilket innebär att kommunen identifierat 36 av de 112 bisysslor som vi funnit i vår 
dataanalys.8 
Av sammanställningen framgår att 20 av dessa 36 personer har inkommit med 
anmälan om bisyssla efter att vi ställt frågor om förekomsten av bisysslor. Avseende 
ytterligare tre personer uppges anmälan ha inkommit under år 2020, men innan vi 
efterfrågade uppgifterna. Beträffande åtta personer framgår ingen information om när 
anmälan om bisyssla gjordes.  
Samtliga bisysslor som anmälts har bedömts förenliga med bestämmelserna enligt 
LOA och AB. 
Ovanstående siffror presenteras i tabellform nedan, uppdelat per verksamhet. 
Tabell 10, Förekomsten av bisysslor inom kommunens olika verksamheter – jämförelse mellan 
kommunens egna uppgifter med de uppgifter vi kommit fram till i vår dataanalys.  

Verksamhet Antal anställda med bisyssla  Antal förekommande bisysslor  

Enligt vår 
dataanalys 

Enligt 
kommunens 
uppgifter 

Enligt vår 
dataanalys 

Enligt 
kommunens 
uppgifter 

Barn och utbildning 38  8 41 8 

Samhällsbyggnad 21 10 25 10 

Vård och omsorg 27 12 34 12 

Kommunledningskontoret 11 6 13 6 

Summa 96  36 112 36 

Kommentarer 
Som nämnts tidigare avser granskningen kommunens anställda under 2019 och de 
bisysslor som då var aktuella. Samtidigt kan vi konstatera att majoriteten av de 
bisyssleinnehavare som enligt kommunens sammanställning anmält att de innehar en 
bisyssla, har gjort det under år 2020. Den absoluta majoriteten har dessutom gjort sin 
anmälan efter att vi ställde frågor om förekomsten av bisysslor.  
Som också nämnts ovan finns det i åtta fall ingen information i kommunens 
sammanställning om när anmälan gjordes. Om vi utgår från att samtliga dessa åtta 
personer inkom med anmälan om bisyssla under 2019 eller tidigare har kommunen 

 
8 Sammanställningen vi erhållit från kommunen innehåller egentligen 44 personer identifierade som 
bisyssleinnehavare, dock innehåller kommunens sammanställning ett antal personer utöver de 96 som vi 
identifierat som bisyssleinnehavare. Exempelvis innehåller kommunens sammanställning personer med 
enskilda firmor som inte finns registrerade hos Bolagsverket. Vidare avser de av kommunen identifierade 
bisysslorna i vissa fall andra typer av bisysslor än sådana som fångas i vår dataanalys, exempelvis finns 
uppgifter om personer som innehar andra anställningar vid sidan om anställningen i Tomelilla kommun. I 
det fall det (uppenbart) handlar om andra bisysslor än de bisysslor vi har identifierat har vi betraktat det 
som att kommunen inte identifierat den bisysslan vi fångat i vår dataanalys. Därmed har kommunen 
identifierat 36 personer och 36 bisysslor av de 96 personer och 112 bisysslor som vi identifierat.  
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därmed identifierat 13 bisyssleinnehavare och 13 bisysslor bland dem som vi 
identifierat som bisyssleinnehavare under 2019. Det motsvarar 13,5 % av de 
bisyssleinnehavare vi identifierat samt 11,6 % av de bisysslor vi identifierat.  
Mot denna bakgrund kan frågan om ansvariga har kontroll över och kännedom om 
bisysslor i näringsdrivande associationer på sin höjd besvaras med delvis. 
Sammantaget gör vi bedömningen att kommunens samlade kännedom och kontroll 
över de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. 
Vi tolkar sammanställningen vi fått från kommunen som att berörda chefer, efter vår 
förfrågan, har frågat sina medarbetare om de innehar bisysslor. I vissa fall står det 
uttryckligen angivet i sammanställningen att medarbetaren har uppgett för sin chef att 
han/hon inte innehar någon bisyssla trots att vi kan se att personen i fråga finns 
registrerad hos Bolagsverket som innehavare av funktionärspost i en eller flera 
näringsdrivande association/-er. Det handlar om totalt 11 personer inom kommunens 
samtliga verksamheter. Detta ska inte tolkas som att medarbetare medvetet 
undanhåller information för arbetsgivaren. Enligt vår erfarenhet är det mer troligt att 
vare sig arbetsgivaren eller medarbetaren har helt klart för sig vad som är att betrakta 
som bisyssla. 
I några fall framgår det i kommunens sammanställning att en bisyssla inte anmälts 
eftersom det handlar om styrelsepost i ett vilande bolag/motsvarande. När det gäller 
frågan om hanteringen av styrelseposter i vilande bolag anser vi att kommunstyrelsen 
bör klargöra hur dessa ska betraktas. Enligt vår mening bör även styrelseposter i 
vilande bolag anmälas som bisysslor. I det avseendet menar vi således att dessa bör 
betraktas på samma sätt som andra bisysslor. Bedömningen av om bisysslan ska 
förbjudas eller inte, kommer sannolikt att påverkas av det faktum att bolaget är vilande. 

3.4 Inköp från företag/förening där anställda har bisyssla 
Som nämnts i stycke 3.2 finns det 106 företag och/eller föreningar där anställda i 
kommunen under granskningsperioden innehaft en funktionärspost. Av dessa återfinns 
8 stycken (7,5 %) i kommunens leverantörsreskontra under granskningsperioden. 
Kommunen har med andra ord gjort inköp av, eller på annat vis överfört medel till, 
företag och föreningar, via sin leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där 
anställda innehar funktionärspost. 
Det handlar om totalt 94 verifikationer uppgående till totalt ca 15,4 mnkr. Av de 94 
verifikationerna har kostnaden i 61 fall belastat den verksamhet där 
bisyssleinnehavaren arbetar. Totalt belopp där kostnaden belastat 
bisyssleinnehavarens verksamhet uppgår till ca 15,0 mnkr. 
Kommentarer 
Vi menar att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör ta 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, 
varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar 
en funktionärspost. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunens verksamheter samt att 
kontrollen och uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig. De 
rutiner som finns är enligt vår mening i grunden ändamålsenliga, dock anser vi att de i 
vissa avseenden behöver utvecklas samt kompletteras med politiskt fastställda 
styrdokument.  

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats lämnar vi följande rekommendationer:  

— Kommunstyrelsen och nämnderna måste säkerställa att gällande rutiner avseende 
bisysslor efterlevs.  

— Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de 
risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor 
och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en 
funktionärspost. 

— Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende 
bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.  

— Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till 
reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen 
tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla. 

— Kommunens styrdokument bör även tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.  

— För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av 
bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt. 
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ställer sig bakom det förslag som 
förvaltningen tagit fram till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter för beslut i resp 
medlemskommuns kommunfullmäktige.

Bakgrund
Vid direktionsmötet den 9 december 2019 beslutade direktionen att föreslå medlemskommunerna 
att ge miljöförbundet i uppdrag att se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna med anledning av de 
behövde revideras. Beslut att ge miljöförbundet i uppdrag att revidera lokala 
hälsoskyddsföreskrifter beslutades under våren 2020 i resp medlemskommun. En mindre 
arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna och miljöförbundet bildades och har 
haft avstämning.

En av anledningarna till att miljöförbundet ville se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna var att 
de utformas så det är lika i kommunerna vilket underlättar handläggningen och att miljöförbundet 
ställer samma krav oavsett vilken kommun det gäller.

Beslutsunderlag
Lokala hälsoskyddsföreskrifter uppdaterade 2020  

______

Skickas till:
Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner 

Förslag till beslut
2020-11-09 Dnr xxx

Direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund
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 LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA 
MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

      Inledande bestämmelser 
1 § 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. Tillstånd som meddelats enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö får förenas med villkor. 

Annan toalett än vattentoalett 
2 § 

Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller regler i 13 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
krävs tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Anmärkning: 
Enligt 38 § Avfallsförordningen (2001:1063) krävs anmälan till Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare avser att på fastigheten 
kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa latrin. Regler om transport 
och annan hantering av latrin finns även i kommunens renhållningsordning. 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för att avloppsanordning som 
kräver tillstånd enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om 
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
Det krävs tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund för att inrätta annan toalett än 
vattentoalett, tex förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett med latrinkompostering eller 
separeringstoalett.

Djurhållning
3 §

Det krävs tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund för att hålla nedanstående djur-
slag inom område med detaljplan. 

1.  Nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2.  Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
3.  Orm 

Tomgångskörning
4 §

Inom område med detaljplan får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon 
hållas igång utomhus i högst 1 minut. Detta gäller inte: 

1. om trafikförhållanden föranlett fordon att stanna, t.ex. i trafikkö, 
2. om motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande 
driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning eller 
luftkonditionering.
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Spridning av gödsel
5 §

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med
detaljplan gäller vad som följer av Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:21) om 
försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel och tidpunkten för spridningen ska anpassas 
till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.

Skydd för allmänna grundvattentäkter
6 § 

Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag som kommer att innehålla 
petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter, 
som kan förorena yt- eller grundvattentäkter skall anmäla detta till Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund i god tid innan upplaget tas i bruk. 

Tvätt av motorfordon får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten, eftersom 
detta går orenat ut i våra vattendrag.

7 §
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
 
Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund för 
att inrätta en sådan anläggning inom kommunalt vattenskyddsområde som saknar tillstånds-
krav enligt vattenskyddsföreskrifterna och inom 300 meter från vattenverk som tar ut minst 10 
m3 per dygn eller omfattas av 50 personer. 

Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som 
kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Vad som sägs i paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder 
som generalläkaren utövar tillsyn över. 

Eldning 
8 § 

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en fastbränsle-
anordning som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under 
tiden 1 juni - 15 augusti inom områden med detaljplan. 

9 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara 
god och att bränslet ska ha högst 20 % fukthalt och förvaras torrt. All eldning med hushålls-
avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är 
förbjuden. 

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos 
ägaren av anläggningen under minst 5 år. 
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Trädgårdsavfall
10 §

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden 
under tiden 1 maj – 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande skall polismyndig-
heten kontaktas, eftersom tillstånd kan krävas.
 
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte 
kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa 
uppstår. 

Ansökan och anmälan
11 §

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller 
anmälan till Ystad- Österlenregionens miljöförbund enligt lokala föreskrifter meddelas med 
stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs 
för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de 
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. 

Straffbestämmelser 
12 § 

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
13 §

Ystad-Österlenregionens miljöförbund får medge dispens från vad som gäller enligt dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt 
inte föreligger. 

Avgifter 
14 § 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa 
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 8 Dnr KS 2019/212

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se 
över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 9 
december 2019 att uppmana sina medlemskommuner att se över sina lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Samtliga tre kommuner har föreskrifter från tidigt 
2000-tal som är i behov av revidering. Miljöförbundet önskar också att 
kommunerna ska samordna sina lokala hälsoskyddsföreskrifter så att de blir 
så likvärdiga som möjligt. Särskilt föreskrifterna gällande installation av 
värmepump samt avstånd för spridning av gödsel uppmärksammas. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions förslag till 
beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar föreslå 
medlemskommunerna ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna. Ärendet överlämnas för beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag
Miljöförbundets direktion beslut om översyn av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, handlingsid: Ks 2020.77.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter år 2000, handlingsid: Ks 2020.78.

53



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 116/2019: 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar föreslå 
medlemskommunerna ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna. Ärendet överlämnas för beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Simrishamns kommun
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 9 oktober 2020 Dnr KS 2020/59

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Förslag på ändring i föreskrifter för 
avfallshantering

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma kretsloppsplanen 
2021-2030 med tillhörande bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutar anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär 
fastställande av 1-64 §§, med nedanstående ändringar, samt bilaga 1 och 2. 
Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i 
föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” 
(§55) till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, 
mulltoa, förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av kretsloppsplanen 
bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-
2030.

Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning 
gäller till och med 2020 och en ny renhållningsordning är framtagen av 
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Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för 
avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – 
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen). Hela 
renhållningsordningen har tagits fram genom ett samarbete mellan tio av
Sysavs ägarkommuner och Sysav. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för 
alla tio kommuner. Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam 
plan med samma mål, så att kommunerna under planperioden kan arbeta 
tillsammans och förmedla samma budskap. Gällande avfallsföreskrifterna 
har en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalanpassats för 
varje enskild kommun.

Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer 
och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens 
strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska 
arbeta med. Den gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte 
att vara lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i 
kommunen.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under 
perioden 15 maj till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i 
bilaga A. Här framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna 
och den gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.

Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska kommunen ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning när en ny avfallsplan tas fram, om planen har 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av att 
kommunen inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för 
att bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka 
miljön. Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för främjandet av 
hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv.

Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för 
hållbar utveckling inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms 
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innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har 
därför tagits fram. Arbetet med miljöbedömning, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning, har skett parallellt med arbetet med 
framtagande av kretsloppsplanen.

Kanslichef Johan Linander i Tomelilla kommun och 
samhällsbyggnadschef Marie Leandersson i Simrishamns kommun har gått 
genom förslaget och föreslår följande ändringar:

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” 
(§55) till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, 
mulltoa, förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga större ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förslaget påverkar miljön i hög utsträckning. Se ärendebeskrivningen.

Uppföljning
Föreskrifterna följs upp av såväl kommunerna som ÖKRAB och Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 9 oktober 2020.
Förslag föreskrifter 2020 (ver2)
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning
Bilaga 6 MKB
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Kostnadsanalys
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Bilaga 9 Framtida avfallsmängder
Samrådsredogörelse - Ökrab

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
ÖKRAB
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Post- och besöksadress 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Måsalycke Avfallsanläggning   
277 45  S:t Olof                                                                 

E-post 

kundservice@okrab.se 

Telefon 

0414-285 71 

Org nr 

556177-3838                       
Postgiro 

11 80 50-4                      

Hemsida 

www.okrab.se                   
Fax 

0414-605 61                   
Momsreg nr 

SE556177383801                     

Bankgiro 

281-1636 
 

 
 

 

 

 

 

 

Måsalycke den 28 september 2020 

 

 

  

 
 

 

Simrishamns kommun 

Rådhuset  

272 80  SIMRISHAMN         

 

 

Antagande av ny renhållningsordning Simrishamns 
och Tomelilla kommuner. 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning gäller till 
och med 2020 och en ny renhållningsordning är framtagen. 
Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) 
och gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam 
kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande 
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen).  
Hela renhållningsordningen har tagits fram genom ett samarbete mellan tio av 
Sysavs ägarkommuner och Sysav. Den gemensamma kretsloppsplanen är en och 
samma strategiska plan för alla tio kommuner. Det är en styrka att flera 
kommuner har en gemensam plan med samma mål, så att kommunerna under 
planperioden kan arbeta tillsammans och förmedla samma budskap. Gällande 
avfallsföreskrifterna har en gemensam mall tagits fram, som därefter har 
lokalanpassats för varje enskild kommun.  
Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande 
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och 
indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan 
som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med. Den 
gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara lättläst, 
engagerande och intressant för en bred målgrupp i kommunen.  
Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under perioden 
15 maj till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga A. Här 
framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den 
gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.  
Enligt 6 kapitlet 3§ Miljöbalken ska kommunen ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning när en ny avfallsplan tas fram, om planen har 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av att kommunen 
inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen. 
Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att 
bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. 
Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för främjandet av hållbar 
utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv. 
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Post- och besöksadress 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Måsalycke Avfallsanläggning   
277 45  S:T OLOF                                                                 

Telefon 

0414-285 70 
   

Org nr 

556177-3838                       

Postgiro 

11 80 50-4 

Hemsida 

www.okrab.se 

              Momsreg nr 

SE556177383801                     

Bankgiro 

281-1636 
E-post 

kundservice@okrab.se 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att 
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar 
utveckling inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits 
fram. 
Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, har skett 
parallellt med arbetet med framtagande av kretsloppsplanen. 
 
 
Ökrab föreslår kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommuner att 
besluta: 

- Att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande 
positiv miljöpåverkan. 

- Att godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-2030. 

- Att anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030 med tillhörande 
bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021 

- Att anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1-64 §§ 
samt bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet 
”information” ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan ändras 
av samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.  

 
Ökrabs styrelse har antagit förslaget vid sammanträde 2020-09-08, § 73 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
ÖKRAB 
 
Bo Persson 
 
 
Bilagor 
 

- Samrådsredogörelse/remissynpunkter och remissvar  

- Föreskrifter för avfallshanteringen inklusive bilagor 

- Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, 

Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad 

- Bilaga 1-9 tillhörande gemensam kretsloppsplan 
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Antagen av kommunfullmäktige 
20xx-xx-xx 

 
 
 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuner  
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Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Simrishamns och Tomelilla kommuners 
avfallshantering bland annat: 

 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 

 Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 

 Renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner, som är beslutad av 

kommunfullmäktige 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

 De här föreskrifterna för avfallshantering 
 Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
 Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
 Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Simrishamns och Tomelilla kommuner har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan. ”2021-2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som 
tillsammans med dessa föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. I kretsloppsplanen fastställs mål, indikatorer och 
åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
Simrishamns och Tomelilla kommuners hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på 
dekaler på avfallsbehållare och annan insamlingsutrustning samt i tryckt 
informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Ökrabs hemsida, 
www.okrab.se och på Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
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Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna § 51 finns 
på Ystad Österlenregionens Miljöförbunds hemsida www.ystad.se/ystadosterlenmiljo 
samt på Ökrabs hemsida, www.okrab.se.  
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Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 2§ Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas 
innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov 
till. Lag (2016:782). 
 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om renhållningstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att renhållningstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
3 kap. 2 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall 
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3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushushållsavfall ska sortera ut returpappret 
från annat avfall 
 
3 kap. 4§ avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar och returpapper: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transport 
bort förpackningsavfall och returpapper enlighet 45 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från 
fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens 
utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
3. kap 5§ avfallsförordningen, om el-avfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utförs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det som skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
5. kap 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på att annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall eller som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till Ystad 
Österlenregionens miljöförbund. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavaren stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastigheten 
 
 

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Sådant avfall inkluderar till exempel tidningar, förpackningar, läkemedel, däck, bilar, 
ljuskällor samt batterier och el-avfall, och ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare 
och lämnas i producenternas insamlingssystem.  
 
Kommunerna är, enligt samarbetsavtal med producenterna, ansvariga för att ta emot 
batterier och el-avfall på återvinningscentralerna samt på andra insamlingsställen som 
kommunen hänvisar till. Kommunen kan även utföra fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial, på uppdrag av producenterna. 
 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att informera om krav och hantering 
avseende förpackningar, returpapper, el-avfall, och bilar. 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat, och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen ännu. Information om hur textilier 
ska samlas in för att återbrukas eller återvinnas kommer att finnas på www.okrab.se och 
www.sysav.se efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella eller privata 
organisationers insamling.   
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Döda djur och slaktbiprodukter 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur lämnas till veterinär, särskild 
djurkremeringsanläggning hos Sysav eller godkänd verksamhet för kremering. Vid 
nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, ska kommunens 
tillsynsmyndighet kontaktas enligt 12 § förordningen (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hur denna typ av 
avfall ska hanteras. 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SSEN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler finns i kommunens 
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden 
gällande dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta 
överklagas.  
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Ökrab ansvarar för hanteringen av enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och som i dessa 
föreskrifter benämns hushållsavfall. Ökrab har särskilt ansvar för att samla in och 
transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den 
hantering av avfall som kommunen ansvarar för utförs av Ökrab och dem som Ökrab 
upphandlat för ändamålet. 
 
4 § Ystad Österlenregionens Miljöförbund sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 15 
kap. miljöbalken och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.  

§ 2 Ikraftträdande 
2 § Dessa föreskrifter träder i kraft den 20XX-XX-XX då tidigare beslutade 
föreskrifter Dnr 2016/58 samt KS 2016/162 upphör att gälla. 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.   
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens renhållningstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-64 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet, som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, inklusive vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, mängd 
och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap.9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunens avfallsorganisation om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 
8 § avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare eller för tungt lock till 
enskilda avloppsanläggningar har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen kostnadsfritt 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning 
beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning, mot 
särskild avgift enligt kommunens renhållningstaxa. Vid upprepade fel kan kommunens 
avfallsorganisation ändra abonnemanget. 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation, större renovering av avfallsutrymme samt 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
Detta ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning. Inför 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska 
tillsynsmyndigheten även kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar 
gällande avlopp. Inför installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman 
även kontaktas. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken 
anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet 

 

  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  

§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna, med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida. Kärlet skall vara placerat 
med hjul och handtag från vägg i miljöhuset.
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16 § Kommunens avfallsorganisation och dem som kommunens avfallsorganisation 
anlitar för ändamålet ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där avfall hämtas. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15 § Avfallsutrymmen ska: 

 Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 
ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

 Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

 Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av 
dörrar eller portar. 

 Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

 Kunna lämnas utan nyckel.  

 Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

 Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

 Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 50 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. I tömningen ingår 25 m slang kostnadsfritt, 
behövs ytterligare slang debiteras detta per m enligt gällande renhållningstaxa. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen till kommunalt avloppsnät, 
eller annan godkänd avloppsanläggning, beställa sluttömning från kommunens 
avfallsorganisation.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan hämtningsfordonets 
centra och behållarens centra är högst 6 meter. Gränsen på 6 meter gäller för behållare 
som väger högst 1 000 kilogram. Om behållare väger högst 500 kilogram är 10 meter 
godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid gata/väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunens avfallsorganisation.  

 
Kommunens avfallsorganisation anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärlet eller kärlen ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan uppnås. 
Kärl ska till exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till 
exempel ett backkrön eller en kurva. Kärl ska vara placerat med hjul och handtag mot 
väg/gata vid en väg som är farbar enligt § 28-30, eller vid överenskommen plats. 
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen ut till gata 
eller väg så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När 
hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 30 
meter om det inte finns särskilda skäl för undantag. Dragväg för kärl avsett för 
trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters 
avfall som uppkommer inom samma fastighet men kärl för rest- och matavfall ska stå intill 
varandra vid tömning om inte annat överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare där 
hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en avgift för slang 
utöver 25 m enligt kommunens renhållningstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder (ex stängda grindar), röjas från snö och 
hållas halkfri i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang 
utan svårighet. Dragvägen ska ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl 
och när slang dras till små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Gräs- och 
singelbeläggning godkänns ej. Dragvägen ska vara utan trösklar och trappsteg. 
Passager ska vara anpassade till de kärl som används vid fastigheten. 
Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga   

-   och ska inte överstiga 1:12.  

 
 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt och det ska inte finnas utstickande 
grenar och andra hinder. Transportvägen ska också röjas från snö och vara halkfri. 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den 
fria höjden eller på den fria bredden.  
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Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred om vägen inte är enkelriktad. Om bilar får 
parkeras längs vägen så ska den vara bredare.   
 
Transportvägen ska klara tyngden av de hämtningsfordon som normalt används (11 ton). 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan tömmas med en baklastande bil. Kärlet skall vara placerat med hjul 
och handtag mot väg/gata där hämtningsfordonet stannar. Se även anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation för ytterligare information. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastlåsta när avfallet ska hämtas, band med cykelstropp eller 
liknande accepteras. När flera kärl står tillsammans ska utrymmet 
framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan dras ut och 
ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål på behållaren vid 
hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. 
Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat lås än ett som 
kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och  
fettavskiljare 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Kommunens avfallsorganisation har rätt att lämna kvar vattenfasen vid tömning av 
slamavskiljare. Det gäller när det tillämpas avvattningsteknik vid tömning av 
avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra tömning och debitera 
framkörningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga inför 
tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är oklart vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar som visar vilken 
fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför 
tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 25 kg, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i renhållningstaxan användas, och 
som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40§ Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation.  

Container införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs 
av kommunens avfallsorganisation eller av fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren. Kvarn för matavfall tillåts inte. 

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service för 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation 
eller de som anlitas för ändamålet. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp och 
fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion och att 
små/enskilda avloppsanläggningar har god slamkvalitet. 
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad i enlighet med renhållningstaxan i 
kommunen. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation eller de som anlitas för ändamålet behöver 
repareras eller liknande har kommunens avfallsorganisation rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren kostnaden för det. Kommunens avfallsorganisation ansvarar dock 
för byte eller reparation av kärl på grund av normalt, vardagligt slitage, eller skada som 
uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Simrishamns och Tomelilla kommuner utgör ett hämtningsområde. 
 
47  § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens renhållningstaxa. 
Hämtningen sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation eller de 
som anlitas för ändamålet meddelar när hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så 
ofta att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det inte finns fel slags 
föremål i avfallet som hämtas. För att materialet ska kunna återvinnas behöver det vara 
så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms, att avfallet 
inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat så 
att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan olägenhet 
för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan återbrukas ska i första 
hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral om denna möjlighet finns, eller till 
någon second-hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 

Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 

Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får 
lämna bygg- och rivningsavfall till en 
återvinningscentral. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta bygg- och 
rivningsavfall som producerats i yrkesmässig 
verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

El-avfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 

El-avfall är allt som drivs med sladd 
eller batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

El-avfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 

El-avfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet ”Samlaren”. 

Hushåll får lämna el-avfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 

Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
och syror. 

Emballering och överlämning 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. Större mängder tillfälligt avfall 
kan även hämtas efter beställning enligt taxa 
beslutad av den som anlitas för ändamålet 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, 
behållare.  

Farligt avfall för separat borttransport från 
fastigheten ska lämnas enligt instruktioner från 
anlitad för ändamålet och ska vara märkt med 
uppgifter om innehåll.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  

Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 

Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 

med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 

Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper. Kuvert är inte 
returpapper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett problem vid 
återvinningen. 

Producentansvar gäller för 
förpackningar och returpapper. 

Emballering och överlämning 

Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 

Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 

Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
enligt renhållningstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person 
och får väga max 25 kg per kolli. Det gäller inte 
vitvaror avsedda för hushållsbruk. Dessa hämtas 
efter beställning av kommunens avfallsorganisation. 
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Latrin 

Beskrivning och exempel 

Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 

Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

 

Läkemedel  

Beskrivning och exempel 

  Medicin och liknande för människor och   
  djur 

Emballering och överlämning 

  Lämnas på Apotek 

Matavfall 

Beskrivning och exempel 

Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande.  

Emballering och överlämning 

Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall. Det är även möjligt 
att kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 

Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 

Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga, 
uppmärkta, behållare med tättslutande lock. 

Lämnas till en återvinningscentral eller annan plats 
som kommunens avfallsorganisation hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 

Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, returpapper, 
el-avfall och annat avfall som omfattas 
av producentansvar har sorterats ut. 
Följande avfall räknas inte heller som 
restavfall: grovavfall, trädgårdsavfall, 
slam eller filtermaterial från 
små/enskilda avloppsanläggningar. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 

Restavfall lämnas i behållaren för restavfall. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen. Avfallet läggs därför överst i 
behållaren. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 

Förbrukade sprutspetsar och kanyler.  

Emballering och överlämning 

Förbrukade sprutspetsar och kanyler ska läggas i 
särskilda behållare som hämtas i förväg på apotek 
och även lämnas där.  
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* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller 
lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall från 
elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra ljuskällor, 
övrigt el-avfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma att omfattas 
av producentansvar. 

 

  

 

 

 

 

Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 

Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, 
stammar och stubbar ska lämnas till en 
återvinningscentral enligt instruktioner från den som 
anlitas för ändamålet, för närvarande Sysav.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från den som anlitas för ändamålet, för närvarande 
Sysav. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar* 

Beskrivning och exempel  

Till exempel däck och läkemedel. 

Emballering och överlämning  

Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna ska göras av fastighetsinnehavaren. 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan, och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-64
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 

  

ÄRENDE HÄNVISNING 
PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
slam från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 56 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 57 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 58 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från 
minireningsverk 

§ 59 

 

Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Gemensamma 
avfallsbehållare – delade 
kärl 

§ 60 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 61 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av 
rest/matavfall 

§ 62 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 63 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 64 Ansökan till tillsynsmyndigheten 
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Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras senast 6 veckor före 
den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att påbörja komposteringen. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. Egen transport av matavfall är inte tillåten enligt miljöbalken. 
 
Fastighetsinnehavare som har anmält kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten 
kan också ansöka till tillsynsmyndigheten om undantag från hämtning av matavfall samt 
förlängt hämtningsintervall av restavfall enligt § 57. 
 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan 
kompostering påbörjas. Ansökan kan godkännas om kompostering sker i avsedd 
anläggning på fastigheten och om materialet används som jordförbättringsmedel inom 
fastigheten. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande 
meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
 
56 §. Fastighetsinnehavare med små/enskilda anläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse att själv hantera slam genom eget omhändertagande. 
Fastighetsinnehavaren skall kunna visa att slammet kan nyttiggöras på fastigheten eller 
att det finns tillräckliga spridningsarealer i direkt anslutning till fastigheten. 
Förutsättningen skall dock vara att spridning endast får ske på mark där såväl ägare som 
brukare godkänt detta.  
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Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningen anpassas till anläggningens behov. 
Tömning skall dock ske minst 1 gång per år. Ansökan som ska innehålla uppgifter om 
anläggningens belastning och konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut.  
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
57§ Restavfallet kan hämtas med förlängt hämtningsintervall under förutsättning att: 

 Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54 

 Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
 
Anmälan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 
veckor före den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att undantaget skall börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges till en gång var fjärde vecka, en gång/kvartal 
eller en gång/halvår. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
58§ Fastighetsinnehavare med små/enskilda avloppsanläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till förlängt hämtningsintervall för slam från anläggningen. 
Slammet ska dock alltid hämtas minst vartannat år eller enligt beslut från 
tillsynsmyndigheten. 
 
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån ansökan som ska innehålla uppgifter om anläggningens belastning och 
konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
59 § Fastighetsinnehavare med minireningsverk kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs utifrån 
ansökan.  
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
. 
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Gemensam avfallsbehållare 
60§ Två eller tre fastighetsinnehavare som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, kan efter anmälan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang, 

till exempel både kärl för restavfall och kärl för matavfall. De kan få dispens från 
kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga fastighetsinnehavare komposterar 
allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt § 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan som är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 
avfallsansvariga nämnden. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna, faktura skickas till samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten 
att använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. Undantaget börjar inte gälla 
förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 

Gemensamhetslösning  
61§ Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare  

 
Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Rest- och matavfall 
62§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökaan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 
tolv månader. 

 
Uppehåll i hämtningen innebär inte en total avgiftsbefrielse. Grundavgift enligt beslutad 
renhållningstaxa debiteras alltid. Kan kunden visa att fastigheten inte håller den standard 
som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el eller vatten kopplad till 
fastigheten) kan dock tillsynsmyndigheten efter ansökan från kunden besluta att 
grundavgift ej debiteras 
Uppehåll beviljas för högst ett år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation..  
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
63§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av slam från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. Ny ansökan lämnas 
in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns slam i anläggningen när uppehållet börjar 
gälla.  
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 

64§ Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att själv 
ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under tiden som 
undantaget gäller. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för 
sopsäckar, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, 
kassun till underjordsbehållare eller annat som används vid 
uppsamling av avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 
eller ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan förberedas för 
återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande 
är funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, 
husgeråd, textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd/bolag som utses enligt kommunens reglemente.  

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det 
är till exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Dragväg Med dragväg menas avståndet mellan behållarens placering 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren får 
stå högst 30 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. 
Tillägg debiteras för avstånd 0-15 m och 15-30 m, se 
renhållningstaxa. Mot intyg från läkare kan kund får sina 
behållare hämtade inne på tomten under förutsättning att 
dragvägen är i enlighet med 27 § 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några 
gånger om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika 
platser i kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan 
privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och 
elektronikprodukter, upp till en mikrovågsugns storlek. Se 
mer information på sysav.se. 
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Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett 
komplement till en biologisk behandling, till exempel en 
markbädd. Fosforfällor kan också användas som 
efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk. 
Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. Fosforfällor innehåller en utbytbar filterkassett,  
säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Grundavgift Är en del av renhållningsavgiften. I denna avgift ingår 
kostnad för att nyttja en återvinningscentral samt 
administration och information. Avgiften debiteras även de 
kunder som har uppehåll i hämtningen. Kan kunden visa att 
fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna 
användas som bostad (inget el eller vatten inkopplat till 
fastigheten) kan tillsynsmyndigheten efter anmälan från 
kunden besluta att grundavgift ej debiteras. Finns två eller 
flera bostadsfastigheter med el eller vatten inkopplat skall 
båda fastigheterna debiteras grundavgift. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan 
uppkomma i bostäder och som kallas för kommunalt avfall i 
15 kap. 3§ miljöbalken. Det är till exempel matavfall, 
restavfall (städsopor, hygienavfall), grovavfall, 
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, 
men måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från 
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och verksamheter 
ansvarar själva för att deras farliga avfall hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i 
vanliga bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från 

101



 

 

verksamheter. Avfallet ska gå att jämställa med avfall från 
hushåll och är ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att 
saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och 
busstationer, hamnar, skolor, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler, konventionellt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar samt avfall från kontor, handel och 
köpcentrum är hushållsavfall då det går att jämställa med 
avfall från hushåll. 

 Generellt utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker 
 och stormarknader hushållsavfall, eftersom avfallet till sina 
 egenskaper och sammansättning inte skiljer sig annat än 
 volymmässigt från avfall från enskilda hushåll. 
 
  Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall ingår i      
  begreppet hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll 
  bygger, renoverar eller river. Om däremot en yrkesperson 
  utför arbetet räknas det istället som verksamhetsavfall 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel, gräs och annat 
löst material är inte att betrakta som hårdgjord yta. 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. I Simrishamns och Tomelilla kommuner har 
Ökrab detta uppdrag. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller behandla på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och 
miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvarets omfattning är under uppdatering och för 
en aktuell sammanställning hänvisas till ftiab.se samt 
okrab.se 

  

102



 

 

Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

 Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021-2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

 Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Det är avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Det är en behållare som helt eller delvis är nergrävd i 
marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare 
upp, med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som ingår i 
producenternas insamlingssystem och är öppen för 
allmänheten och där hushåll kan lämna förpackningar som 
finns under producentansvaret.  Producentansvarets 
omfattning är under uppdatering och för en aktuell 
sammanställning hänvisas till ftiab.se samt okrab.se 
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Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 

AVFALLSSLAG EN- OCH 
TVÅBOSTADHUS       
SAMT FRITIDSHUS 

FRITIDS 

FASTIGHETER 

FLERBOSTADSHUS/                   VERKSAMHETER 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Minst 15 ggr/år Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Restavfall Varannan vecka. 
Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har gjorts 
enligt § 54, får 
behållare för 
restavfall tömmas 
enligt beslut av 
Ystad 
Österlenregionens 
Miljöförbund 

Minst 15 ggr/år. 
Om matavfall 
komposteras 
och anmälan 
har gjort enligt 
§ 54, får 
behållare för 
restavfall 
tömmas enligt 
beslut av Ystad 
Österlenregion
ens 
Miljöförbund 

Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Grovavfall Det går att beställa 
enstaka hämtning. 

Det går att 
beställa 
enstaka 
hämtning 

Det går att beställa 
enstaka hämtning 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar 
av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan 
vecka under 
delar av året 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan vecka 
under delar av 
året 
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Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång inom 12 månader sedan senaste tömningen 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var en gång per kvartal eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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FÖR KÄVLINGE, LOMMA, SIMRISHAMN, SJÖBO, SKURUP,  
SVEDALA, TOMELILLA, TRELLEBORG, VELLINGE OCH YSTAD
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Tänk att du bor i ett hus och helt plötsligt inte kan göra dig av med dina sopor. 
Vad skulle du göra? Du kanske börjar lägga dem i källaren. Sen fyller du vinden. 
Boendemiljön blir sämre och sämre. Antagligen skulle du vilja flytta. 

Planeten är vårt gemensamma hem. Här ska våra barn bo och deras barn i all 
evighet. Eller? Vilket hem får de? Allt vi köper gör att det uppstår avfall, även 
när det tillverkas. Oftast i andra delar av världen. Hur mycket avfall rymmer vår 
planet? Vart kan vi flytta? 

Vi har en enda planet. Ett enda hem.
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4 FÖRORD | VAD ÄR AVFALL FÖR DIG?

Vad tänker du på när du hör ordet avfall? Kanske tänker du på soporna under 
diskbänken, på din halvgamla fåtölj, eller din omoderna mobiltelefon?  
Eller så tänker du att din soffa är ett kap för någon annan och säljer den 
vidare? Eller så tänker du efter innan du handlar nya saker och lagar det som 
är trasigt, innan du ger dem till återbruk? 

En privatperson i Sverige ger upphov till nästan 500 kg sopor per år. För 100 år sedan var 
samma siffra cirka 30 kg per person. En sak är säker, allt vi handlar och i stort sett allt som 
produceras kommer att bli avfall i framtiden. I Sverige kommer befolkningen att fortsätta 
öka under perioden fram till år 2030. Tillsammans med en redan stark konsumtionstrend 
innebär detta ökade avfallsmängder. En stor del av det vi konsumerar har producerats i 
länder utanför Sveriges gränser och har även där gett upphov till stora mängder avfall. 
Dagens konsumtion bidrar till utnyttjandet av naturresurser. I Sverige lever vi idag som om 
det fanns fyra jordklot, det är ohållbart. 

Klimatfrågan står allt högre upp på agendan och medvetenheten ökar om de globala och 
nationella miljöproblem som finns. Vi ser allt fler initiativ för att möta utmaningarna. Men 
det räcker inte! För att nå Parisavtalets mål om att inte överstiga en temperaturhöjning 
med 1,5 grader till år 2030 måste stora förändringar ske. Forskarna är överens om att 
konsekvenserna blir allvarliga om vi inte lyckas. Vi kommer inte att nå målet genom små 
reformer, vi måste tänka om helt.  

Det är dags att sluta se avfall som det sista steget i en produkts liv, utan som början på ett 
nytt. Vi måste se till att produkter kan återanvändas och i sin tur blir något annat och att det 
fortsätter så. I den gemensamma kretsloppsplanen för år 2021 till 2030 presenteras mål för 
att kunna gå mot ett cirkulärt samhälle, vilket blir möjligt med rätt styrmedel. Det handlar 
inte enbart om att hantera avfallet, utan främst om att förebygga uppkomsten av avfall. Det 
bästa avfallet är det som aldrig uppstår! 

VAD ÄR AVFALL
för dig?
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AVFALL ÄR FRAMTIDENS RESURS
År 2030 förstår vi värdet i våra saker, vi gillar det vi äger och behöver inte alltid köpa nytt. När något 
går sönder så lagar vi det och när vi vill förnya, så byter vi med varandra eller köper begagnat. Våra 
grejer har gått från att vara slit och släng till att räcka livet ut och vidare till andra generationer. 

År 2030 är det enkelt och självklart att göra rätt med sitt avfall för alla som bor och verkar i 
Sysavregionen. Det finns fullt fungerande system för hanteringen av avfall. 

År 2030 är det givet att många branscher har tänkt nytt kring hur vi ska kunna konsumera 
hållbart. Några som går i bräschen är byggbranschen men även inrednings-, bil-, livsmedels- och 
modebranschen är goda exempel. 

År 2030 är smart teknik en viktig byggsten för att skapa ett framtida samhälle där resurser måste tas 
till vara och användas på rätt sätt. 

År 2030 vet vi mer än någonsin. Därför råder det en stor ömsesidig förståelse hos forskare, politiker, 
företag och allmänheten om hur viktiga miljö- och klimatfrågorna är. Det ger en stor möjlighet att 
kunna göra betydande förändringar, bara vi vågar. 

EN PRIVATPERSON I SVERIGE 
GER UPPHOV TILL NÄSTAN

500 kg 

SOPOR PER ÅR 

FÖR 100 ÅR SEDAN  
VAR SAMMA SIFFRA CIRKA 

30 kg 

PER PERSON 

Följ med oss på resan till framtiden – där avfall inte är skräp 
utan tillgångar. Tillsammans går vi från avfall till resurs!
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8 EN GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN

Den gemensamma kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan  
Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) och följande ägarkommuner: Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge 
och Ystad. 

FRÅN AVFALL TILL RESURS 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige 
i respektive kommun. Tillsammans har Sysav och kommunerna beslutat att att ta fram en 
gemensam avfallsplan och kalla den för “Gemensam kretsloppsplan - från avfall till resurs”. 
Detta för att tydliggöra att kommunerna vill arbeta tillsammans för att förändra synen på 
avfall. Från ett avfallsperspektiv till ett perspektiv där resurserna, i form av material och 
produkter, ska cirkulera i ett kretslopp. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett av de viktigaste strategiska instrumenten 
som en kommun har för att minska avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. 
Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ersätta de nuvarande kommunala 
avfallsplanerna. Planen gäller under tio år, under perioden 2021 till 2030, och kommer att 
ses över och vid behov uppdateras under denna period.

SYFTE 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning 
där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå 
uppstår ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang för 
avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att nå kretsloppsplanens mål. 
Alla i kommunen ska förhålla sig till kretsloppsplanen och att den är gemensam för flera 
kommuner är en styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling.

Utmaningar

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
kretsloppsplan 
En gemensam 
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inför framtiden
Utmaningar

Om vi som bor och verkar i dessa 
kommuner arbetar tillsammans 
blir genomslagskraften större
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MÅLGRUPP
Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor eller är verksamma i de tio kommunerna – det 
vill säga både kommunala förvaltningar och bolag samt kommunens invånare, företag och 
organisationer – men riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i kommunerna. 
Kommunala förvaltningar och bolag har ett stort ansvar att föregå med gott exempel och att 
samarbeta med olika aktörer, exempelvis näringslivet. 

För att nå målen i planen krävs framförallt engagemang och att alla bidrar utifrån sina 
förutsättningar. I kretsloppsplanen finns möjlighet att hitta inspiration om vilka sätt det går 
att bidra på. 

SAMARBETE OCH TILLIT
Kretsloppsplanens mål och indikatorer bygger på tillitsstyrning, inte på detaljstyrning. 
Tillitsstyrning bygger på förtroende för medarbetarnas kunskap och erfarenhet samt 
viljan att bidra till kretsloppsplanens mål inom sin egen verksamhet. Det betyder att 
det finns tillit till att åtgärdsarbetet utförs efter de förutsättningar som finns och efter 
bästa förmåga, samt att verksamheterna själva avgör vad de behöver göra för att nå upp 
till åtagandena inom planen och uppnå målen. Begreppet tillitsstyrning kommer från 
regeringens tillitsreform, som uppmanar den offentliga förvaltningen att styra med tillit 
som utgångspunkt. Detta skapar förutsättningar för att vara innovativ och samverkande. 
Samverkan på olika sätt, mellan förvaltningar, kommunala bolag och näringsliv, gör att 
arbetet effektiviseras och att det blir lättare att uppnå gemensamma mål. Ett systematiskt 
samarbete är en framgångsfaktor och nyckeln till samarbete är tillit.

Kretsloppsplanens mål och indikatorer gör att det finns något för alla att bidra med, efter 
egen förmåga och egna förutsättningar. Genom att alla gör något skapas åtgärder som 
tillsammans bidrar till att målen i kretsloppsplanen kan uppnås. Alla kan göra något och 
tillsammans kan vi göra allt. 

10 EN GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN
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11EN GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA MÅL
I den gemensamma kretsloppsplanen har hänsyn tagits till olika nationella och 
internationella mål och prioriteringar. Agenda 2030 med dess 17 globala mål har varit en 
betydande inspirationskälla och återfinns i kretsloppsplanens mål och indikatorer. De 
sex avfallsströmmarna (mat, bygg- och rivningsavfall, nedskräpning, elektronik, textil och 
plast) som finns i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program har varit ett viktigt 
inspel till indikatorerna. Sveriges nationella miljömål och etappmål har också varit viktiga 
vid framtagandet av planen, där målen för god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad 
klimatpåverkan har varit prioriterade. EU:s paket för cirkulär ekonomi, med mål för 
materialåtervinning, har beaktats och använts som underlag. 

Även Eu:s avfallshierarki, som har en central roll inom avfallsområdet, har varit vikig 
i framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen. Avfallshierarkin finns i EU:s 
avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den fastslår hur EU:s medlemsstater ska prioritera inom 
avfallsområdet, med fem nivåer (förebygga, återbruka, materialåtervinna, energiåtervinna 
och deponera). Ju högre upp i dessa fem nivåer, desto bättre för miljö och klimat. 
Avfallshierarkin har gjort avtryck i kretsloppsplanen bland annat genom att tyngdpunkten 
ligger på en effektivare resursanvändning och ett minskat inflöde av material och produkter, 
som medför att avfall förebyggs.

Alla kan göra något och 
tillsammans kan vi göra allt

117



12 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN

INFÖR FRAMTIDEN
Utmaningar
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13UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN

Trender och strömningar i omvärlden påverkar även avfallsbranschen. 
Det finns många olika faktorer som alla kommuner måste förhålla sig till 
framöver, inte minst digitalisering, globalisering, ett ökat hållbarhetsfokus och 
ökad tyngd på individualism. Dessa faktorer kommer att spela stor roll för 
hanteringen av avfall den kommande tioårsperioden. 

DIGITALISERING
Både arbetslivet och vardagslivet blir allt mer digitalt. Det skapar nya möjligheter samt ger 
allt mer data och information, som kan förädlas och leda till bättre beslutsunderlag. Det är 
svårt att sia om hur framtiden kommer att utvecklas, men att digitaliseringen kommer att få 
en framträdande roll är det ingen tvekan om. Det är viktigt för kommunerna och bolagen att 
ha rätt kompetens och följa med i utvecklingen. 

HÅLLBARHET UR ETT MILJÖPERSPEKTIV
Miljömässig hållbarhet är en av de viktigaste grunderna för all avfallshantering. För att klara 
de kommande klimatutmaningarna krävs ytterligare omställningar. Att tänka efter före, vare 
sig det gäller inköp av nya saker eller nya investeringar, kommer att bli viktigt för att leda 
den kommunala verksamheten mot ett hållbart kretslopp. 

För att en produkt ska kunna bli resurssparande behövs nytänkande i flera led. Redan 
innan en produkt tillverkas behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv. Det 
behöver finnas en plan för hur produkten kan tas isär och återanvändas på ett smart sätt. 
Här spelar kommunerna och staten en stor roll eftersom de kan ställa krav som gör skillnad 
genom offentlig upphandling. 

I framtiden behöver också utsorteringen av material bli bättre. Där kommer den tekniska 
utvecklingen vara en lösning. Tekniken håller på att bli så bra att det kommer vara möjligt 
att slänga olika avfallsslag i samma container på återvinningscentraler. Avfallet kan sedan 
eftersorteras med ökat fokus på återbruk och materialåtervinning. Det kommer i sin tur att 
innebära större möjlighet att etablera kvartersnära återvinningscentraler, då färre containrar 
tar mindre plats.

Att tänka efter före, vare sig 
det gäller inköp av nya saker 

eller nya investeringar

 
Denna framtidsspaning bygger på rapporter från Avfall Sverige (2018:20 och 2018:24) och en intervju med 
Eva Svensson-Myrin, konsult Miljö- och Avfallsbyrån.
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DEMOGRAFI, VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR
För att få förståelse för framtiden behöver vi förstå mer om människors beteenden. 
Det kan vara svårt att identifiera vad som gör att människor förändrar sina värderingar 
och sin livsstil. Det vi däremot vet är att människor generellt har ökande förväntningar. 
Kommuninvånarna kommer att ställa högre krav på individuella lösningar för sin 
avfallshämtning och på att insamling av avfall av olika slag sker mer fastighets-  
eller kvartersnära. 

Kommunerna har också tuffa demografiska utmaningar framför sig. Skillnaderna mellan 
städer och landsbygd samt mellan rika och fattiga områden i städerna blir allt större. 
De olika livsvillkoren påverkar val och preferenser. Här finns också stort utrymme för 
kommuner att göra det enkelt för invånarna att välja en hållbar livsstil. Återbruk och 
second hand behöver göras mer attraktivt och få en mer framträdande roll. Ett exempel är 
att flytta in second hand-affärer där övrig handel redan finns. Det finns också mycket att 
tjäna på att tydligare visa klimatnyttan som kommuninvånarna faktiskt gör när de sorterar 
sitt avfall som sedan kan bli nytt material och nya resurser.

POLITIK OCH OMVÄRLD
Politiken och våra myndigheter påverkas mer och mer av vad som händer i omvärlden. 
Det politiska läget med få stabila politiska majoriteter gör det svårt att fatta beslut om 
paradigmskiftande framtidsfrågor. 

Det finns höga ambitioner när det gäller nya lösningar inom avfallshantering, men det är 
svårt för politiker att reformera de befintliga systemen. I stället för innovativa reformer blir 
det ofta justeringar av existerande lösningar.

För att bli framgångsrika behöver kommunerna proaktiva politiker. Kommunerna måste bli 
snabbare på att anpassa sig till lösningar som inte är så konventionella. De kommuner som 
leder utvecklingen mot en cirkulär ekonomi involverar både den privata och den offentliga 
världen. Organisationens förmåga att identifiera och starta upp nära samarbete med 
andra aktörer som är snabba på att agera kommer att bli viktigt. Det kommer också vara 
essentiellt att satsa på personer med rätt kompetens som kan skapa breda nätverk. 
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15UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN

Enligt framtidsforskare finns det fem 
övergripande drivkrafter som kommer att 
påverka avfallshanteringen:

• Ökat hållbarhetsfokus: mindre uppkomna mängder 
avfall för att spara resurser av olika slag

• Ökad urbanisering: städerna växer, landsbygden 
avfolkas, trängre och trängre i staden

• Ökad individualism: krav på individuella lösningar 

• Ökad teknikutveckling: ny teknik tas 
fram snabbare och snabbare

• Ökad globalisering: människor, varor och pengar rör sig 
idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter

För att få en förståelse för 
framtiden behöver vi förstå mer 

om människors beteenden
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16 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN
 

”Vi måste komma bort från känslan att det inte spelar 
någon roll vad vi gör – för det gör det! Alla kan bidra.
Att försöka leva mer hållbart och konsumera smartare är ett sätt.  
Kan du använda din telefon ett halvår till, sparar du på miljön. ”

MILJÖPEDAGOG

”För oss är det viktigt att tillgänglighetsanpassa 
sopsorteringen, göra det lätt att göra rätt även för oss.”
MEDLEM I KOMMUNALT TILLGÄNLIGHETSRÅD

”Lyssna på oss!
Vuxna ska göra samma sak som barn, men mer!”

MELLANSTADIEELEV

”Det är viktigt att vi politiker vågar ta beslut... 
...som är offensiva inom miljöområdet och stå för dem,  

även i tider med svår ekonomi.”

KOMMUNPOLITIKER

Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har många olika grupper i samhället delat 
med sig av sina tankar kring hur vårt samhälle kan bli mer cirkulärt och hållbart.

Kloka tankar kring avfall och hållbarhet 
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”Vi behöver ett helt nytt sätt att ta till 
vara på alla resurser, 
inspirerat av hur naturen jobbar. Vi behöver se allt det som 
vi kallar skräp för resurser. ”

KOMMUNINVÅNARE

”Vi slänger mer än vad vi gjorde tidigare. 
Även personer som tidigare varit sparsamma börjar köpa och 

slänga efter hand som vi får det bättre ställt.”

MEDLEM I KOMMUNALT ÄLDRERÅD

”Ekonomin har betydelse, frågan som alltid ställs är; vad kostar det? 

Därför borde vi även ha exempel på vad det 
kostar att inte göra något.”  

KOMMUNAL TJÄNSTEPERSON

”Det är viktigt att få stöttning uppifrån, att 
det finns ambassadörer med kunskap och 
befogenheter.”
KOMMUNAL TJÄNSTEPERSON
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18 MÅL OCH ÅTAGANDEN 

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar 
utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet 
och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta 
beteendeförändring i fokus. 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030

Inflödet till kretsloppet ska minska och uppkomsten av avfall måste förebyggas. Att minska inflödet 
innebär att endast skaffa det som verkligen behövs samt se till att det är produkter med god 
kvalitet och lång livslängd, som fyller den funktion som efterfrågas. Genom att inte införskaffa mer 
än vad som behövs och ta till vara det på rätt sätt minskar inflödet.

Resursanvändningen i kretsloppet  
har effektiviserats år 2030

Alla material och produkter ska få en lång livslängd i kretsloppet. Produkter ska tillverkas så att de kan 
repareras och materialåtervinnas samt väljas utifrån kvalitet, livslängd och värde. Kläder, möbler och 
prylar som redan finns måste tas tillvara och vid behov lagas, förnyas och återbrukas. När material 
och produkter inte längre kan återbrukas ska de istället återvinnas som nya material eller energi. 

Spillet från kretsloppet  
har minskat år 2030

Allt som inte cirkulerar i kretsloppet är en förlust och ett spill. Spill från kretsloppet i form av 
nedskräpning eller felsortering av produkter ska minska. När det är dags att göra sig av med material 
och produkter som inte längre kan användas, är det viktigt att dessa sorteras rätt samt att kretsloppet 
avgiftas. Endast det som inte går att materialåtervinna för att kunna tillverka nya produkter ska 
återvinnas som energi, annars ökar spillet. Skräp som hamnar på marken eller i naturen blir inte 
heller en del av kretsloppet utan blir en förlust av resurser som inte tas om hand överhuvudtaget. 

EN PLAN – TRE MÅL

Mål
OCH ÅTAGANDEN
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19MÅL OCH ÅTAGANDEN

Använda

Spillet från 
kretsloppet har 
minskat år 2030

Inflödet av 
material och 
produkter till 

kretsloppet har 
minskat år 2030

Resursanvändningen 
i kretsloppet har 

effektiviserats år 2030

Av
yt

tr
a

Använda

Införskaffa

INFÖRSKAFFA innebär att köpa, ta emot eller byta en produkt. 

ANVÄNDA innebär att produkten används eller 
förvaras och används vid behov. 

AVYTTRA innebär att göra sig av med en produkt. Det måste inte 
innebära att den slängs utan den kan även skänkas, säljas eller bytas.

MOT EN HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING
Ett kretslopp är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. I denna plan innebär kretsloppet att 
material och produkter måste cirkulera och få en längre livslängd. Därför har det stor betydelse 
vilka val som görs vid behov av att införskaffa något, använda något och till slut göra sig av med 
något. En cirkulär omställning är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling i samhället. Ett 
sätt är att se avfall som en resurs och inte något som ska slängas bort.

125



20 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030

FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:

• Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och 
återvinning av material samt att avfall förebyggs 

• Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet 
med verksamhetsutövare inom kommunen 
för att dessa ska förebygga avfall

• Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan

• Kommuninvånarnas uppfattning om sitt 
förändrade konsumtionsbeteende på grund 
av avfallsmängder och miljöpåverkan

• Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna

MÅL OCH ÅTAGANDEN 

3 MÅL OCH 24 INDIKATORER
Den gemensamma kretsloppsplanens tre mål ska främja en hållbar 
resursanvändning och leda till att kretsloppet sluts. Målen ska vara uppfyllda 
senast år 2030. Till respektive mål finns indikatorer kopplade, totalt 24 stycken. 
Varje indikator har ett indikatorvärde som återfinns på sidorna 32–60. De 
tre målen uppnås genom att samtliga indikatorvärden uppnås. Målen och 
indikatorerna följs upp varje år.  

126



21

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030

FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:

• Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall 

• Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens 
verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall 

• Andel återbrukade möbler och inredning inom 
kommunen och kommunala bolag

• Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter 

• Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall

• Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser

• Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning 
insamlat på kommunala insamlingsplatser

• Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen 
i staden genom sin fysiska planering

• Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller 
svårt det är att återbruka, hyra, dela och låna  

• Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att 
de återbrukar, hyr, delar och lånar

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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Spillet från kretsloppet har  
minskat år 2030

FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:

• Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet 
med livsmedelsverksamheter inom kommunen 
för att dessa ska källsortera avfall 

• Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och 
kommunala bolag där det finns tillgång till källsortering

• Mängd skräp på land

• Mängd skräp vid hav och sjöar

• Kommuninvånarnas upplevelse av 
förekomsten av nedskräpning

• Mängd förpackningar och tidningar i 
kommuninvånarnas restavfall

• Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall

• Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall 

• Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt 
eller svårt det är att lämna sitt farliga avfall 
till kommunens insamlingssystem

MÅL OCH ÅTAGANDEN 
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Den gemensamma kretsloppsplanen gäller under tio år. Det är viktigt 
att kommunerna och dess bolag arbetar med åtgärder som bidrar till 
kretsloppsplanens mål under hela perioden. För att nå målen åtar 
sig kommunerna och dess bolag att:

Åtaganden för att nå  
en hållbar resursanvändning

• Kontinuerligt ta fram handlingsplaner för att nå kretsloppsplanens 
mål och indikatorer, samt följa upp mål och indikatorer 

• Förebygga avfallsmängder i den egna verksamheten

• Samverka och samarbeta tillsammans med andra verksamheter i syfte att 
nå kretsloppsplanens mål och skapa en hållbar resursanvändning

• Öka den egna verksamhetens kunskap om kretsloppsplanens 
mål, hållbar resursanvändning och vikten av att ta hjälp av andra 
inom verksamheten för att möjliggöra hållbara val 

• Dela kunskap och erfarenheter med andra verksamheter i syfte att nå 
kretsloppsplanens mål och skapa en hållbar resursanvändning

• Kommunicera med kommuninvånarna i syfte att hjälpa dem 
att ändra sitt beteende mot en hållbar livsstil

• Verka för en tryggare miljö genom att minska nedskräpningen i kommunen

• Utveckla tekniken inom avfallshanteringen och utnyttja digitaliseringen 
för att effektivisera arbetet och möta kundens behov

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har Agenda 
2030 varit en viktig inspirationskälla. Kretsloppsplanen innehåller mål som 
tydligt kan kopplas till flera av de globala målen. Genom att bidra till att nå 
kretsloppsplanens mål sker samtidigt ett arbete som bidrar till att nå de 
globala målen. 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 
globala mål för att uppnå fyra viktiga saker till år 2030:

• Avskaffa extrem fattigdom
• Minska ojämlikheter
• Lösa klimatkrisen
• Främja fred och rättvisa

Med 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen 
för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:  
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 och de globala målen 

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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GLOBALA MÅL OCH KOPPLINGEN TILL KRETSLOPPSPLANENS MÅL
Kretsloppsplanen omfattar flera olika områden och har därför också direkt påverkan på 
många av de globala målen. Det finns också globala mål av mer övergripande karaktär som 
inte kopplar direkt till ett enskilt mål i kretsloppsplanen, utan till alla tre mål. Exempel på 
mål med övergripande karaktär är mål 13 Bekämpa klimatförändringarna med delmål 13.2 
Integrera åtgärder mot klimatförändringarna i politik och planering.   

Kretsloppsplanen har direkt påverkan på följande globala mål:

INFLÖDET AV MATERIAL OCH PRODUKTER TILL KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

RESURSANVÄNDNINGEN I KRETSLOPPET HAR EFFEKTIVISERATS ÅR 2030

SPILLET FRÅN KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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GLOBALA DELMÅL
Till målen och indikatorerna finns även kopplingar till de globala målens delmål.
Åtgärdsarbete utifrån indikatorerna bidrar därför även till de globala delmålen,  
till exempel:

• Att öka kommuninvånarnas kunskap om kopplingen mellan konsumtion och avfallsmängder 
bidrar till att nå delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. 

• Att minska matsvinnet i både hushåll och kommunens storköksverksamheter 
bidrar till att nå delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

• Att kommunen och kommunala bolag arbetar med återbruk av möbler 
och inredning, resurseffektiviserande aktiviteter samt förebyggande 
av avfall bidrar till att nå delmålen 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion och 12.5 Minska mängden avfall markant.

• Att arbeta med att minska mängd skräp vid hav och sjöar bidrar 
till delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven.

• Att kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i staden, genom sin 
fysiska planering bidrar till att nå delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan.

• Att påverka kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall så att det 
inte finns något farligt avfall i restavfallet bidrar till att nå delmål 3.9 
Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

MÅL OCH ÅTAGANDEN  

132



27MÅL OCH ÅTAGANDEN

133



28 FOKUSOMRÅDEN | LÄSANVISNING

På kommande sidor presenteras alla indikatorer som ska följas upp. De är 
framtagna för att få åtgärder att genomföras brett inom kommunen och har 
delats upp på olika fokusområden. 

Ikonerna på sid 29 visar vilka sidor som är intressanta för dig som jobbar inom kommunens 
olika verksamheter, näringsliv eller är kommuninvånare. 

Indikatorerna presenteras med en kort bakgrund och hur de bidrar till kretsloppsplanens 
mål. Under rubriken ”Så uppnås målen” finns indikatorerna för respektive fokusområde och 
en vägledning till hur dessa ska följas upp. Vägledningen ska tydliggöra tillvägagångssättet 
för åtgärdsarbetet samt uppföljningen, så att dessa följs upp likvärdigt. För att underlätta 
åtgärdsarbetet finns inom respektive fokusområde också en inspirerande del.

HITTA DIN IKON OCH SE VILKA SIDOR SOM ÄR INTRESSANTA FÖR DIG

FOKUSOMRÅDEN  
med indikatorer
VILKA SIDOR ÄR INTRESSANTA FÖR JUST DIG? 
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STRATEGISKT ARBETE INOM 
AVFALL OCH MILJÖ

Sidor:  
30-31, 36-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
30-31, 36-37, 42-61

KULTUR OCH FRITID

Sidor:  
30-31, 42-43, 48-51,  
56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
48-51, 56-61

INITIERING ELLER 
GENOMFÖRANDE AV 
UPPHANDLINGAR

Sidor:  
30-31, 38-51, 58-61
Följande sidor är särskilt viktiga: 
30-31, 58-61

SAMHÄLLSPLANERING GENOM 
ÖVERSIKTSPLAN, DETALJPLAN 
OCH BYGGLOV

Sidor:  
32-42, 48-55, 58-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
36-37, 48-51, 58-61

KOST INOM  
KOMMUNALA STORKÖK

Sidor:  
30-31, 44-47, 58-61
Följande sidor är särskilt viktiga: 
44-47, 58-61

BYGGNATION, RIVNING OCH 
DRIFT AV FASTIGHET

Sidor:  
30-31, 36-41, 48-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
38-41, 48-51, 54-55,  
58-61

SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Sidor:  
30-31, 42-51, 54-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
44-47, 56-61

KOMMUNENS TILLSYN 

Sidor:  
32-35, 38-41, 56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
32-35, 56-61

KOMMUNIKATION

Sidor:  
42-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
42-51, 54-61

NÄRINGSLIV

Sidor:  
32-35, 38-41, 56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
32-35, 38-41, 56-61

GATA, PARK, VATTEN OCH AVLOPP

Sidor:  
36-41, 56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
56-61

KOMMUNINVÅNARE

Sidor:  
42-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
42-61
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---

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och 
återvinning av material samt att avfall förebyggs
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att det finns ett systematiskt arbete i alla upphandlingsförfaranden 
med hänsyn till återvinning, återanvändning av material samt förebyggande av avfall. Aktivt 
arbete innebär att det genomsyrar hela organisationen. 

En upphandling som leder till återvinning av material kan till exempel ha ställt krav på att 
de upphandlade produkterna består av ett material i stället för flera, för att de lättare ska 
kunna återvinnas till nya produkter. 

En upphandling som leder till återanvändning ställer till exempel krav på produkter med 
lång livslängd och som kan uppdateras eller repareras.

En upphandling som leder till att avfall förebyggs är till exempel att välja flergångs - 
produkter i stället för engångsprodukter eller att upphandla produkter som är 
resurseffektiva redan i produktionsledet.       

Värdet av Sveriges offentliga upphandlingar beräknades år 2017 till  
706 miljarder kronor.1 Kommuner har därmed stor möjlighet att påverka 
produktion och konsumtion av varor och tjänster. 

Det är vid upphandlingar och inköp som det finns möjlighet att påverka hur en produkt 
produceras och dess kvalitet. Detta i sin tur påverkar hur effektivt den kan användas, och hur 
den kan fortsätta användas när behovet inte längre finns för den som en gång skaffade den. 

Alla som initierar eller genomför en upphandling är viktiga aktörer. Det innebär att det inte 
enbart är upphandlingsorganisationen som ska arbeta för att nå indikatorvärdet, utan att 
alla verksamheter måste bidra.

Det är viktigt att ha ett kunskapsutbyte mellan upphandlare, personer med 
hållbarhetskunskap och sakkunniga på kommunen samt att personer med sakkunskap 
inkluderas tidigt i upphandlingen. 

SÅ UPPNÅS MÅLEN

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SPARAR RESURSER
Offentlig upphandling

1. Upphandlingsmyndigheten 2020
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INSPIRATION

RÄTT KUNSKAP VAR UTMANINGEN
- Det svåra var inte själva upphandlingen, berättar 
Charlotte Thelander, legitimerad dietist i 
Trelleborgs kommun.  För oss var det svåra 
att få rätt kunskap, i det här fallet gällande 
plastförpackningar. Vi har ett stort ansvar som 
kommun och offentlig verksamhet att göra rätt och 
att arbeta hållbart. Jag tror att alla vill göra rätt i 
grund och botten.

I socialförvaltningens kök tillagas 700 måltider till 
särskilt boende dagligen. 

- Allt ska packas för att kunna transporteras till 
mottagare av maten. Det väckte ett ifrågasättande 
av alla plastförpackningar. 

NYTT SÄTT ATT TÄNKA
Genom dialog och samarbete med avfallsenheten 
i kommunen och nätverket Cirkulära Skåne fick 
Charlotte med sig värdefull kunskap om hur 
återvinning av plast går till. Detta gjorde att hon 
och hennes medarbetare började tänka nytt kring 
förpackningarna.

ETT STEG I RÄTT RIKTNING
I köket gäller numera följande ordning vid 
användande av plastförpackningar: Biobaserad 
plast, genomskinlig plast, vit plast och i sista hand 
svart plast. Anledningen till varför svart plast väljs 
i sista hand är att den är svår att återvinna. 

- Vi tog ett steg i rätt riktigt som vi är stolta över. 
Vid kommande upphandling kommer vi att vara 
ännu bättre på att ställa rätt krav. Sedan gäller det 
att marknaden också hänger med i utvecklingen.

Det lilla som gör 
STOR SKILLNAD

12

• Hyr istället för att köpa när du kan.

• Ta hjälp av vägledningar, checklistor 
och kunskapsbanker från till exempel 
Upphandlingsmyndigheten, Sveriges 
kommuner och regioner, Svenska 
miljöinstitutet IVL samt EU (”Public 
procurement for a circular economy”).

• Ta fram en upphandlingspolicy eller 
upphandlingsmall som kan underlätta 
och göra kommunens riktlinjer 
tydligare för alla medarbetare. 

• 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. 

• Underlätta för återanvändning av 
textilier (gör det till exempel möjligt 
att ta bort loggor på arbetskläder).

• Upphandla och köp in begagnade och 
rekonditionerade it-produkter.

• 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.

• Beakta hela kommunens behov 
vid upphandling och inköp. 

Ta reda på fakta, ställa rätt krav och inse att den lilla 
förändringen gör skillnad - har varit viktigt för att öka 
hållbarhetstänket vid inköp och upphandling. Det visar 
arbetet med att handla upp förpackningsmaterial inom 
måltidsverksamheten i Trelleborgs kommun. 
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Tillsyn vägleder 
MOT HÅLLBART NÄRINGSLIV

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med verksamhetsutövare 
inom kommunen för att dessa ska förebygga avfall
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska källsortera avfall
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att arbeta efter och ge information 
enligt vägledningen "Förebygga avfall - varför då? Och hur ska vi göra?" framtagen av 
Miljösamverkan Skåne eller jämförbara metoder.

Aktivt arbete innebär även att avfallsförebyggande tillsyn ingår i tillsynsplanen 
(verksamhetsplanen). Dessutom innebär det att krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs 
mot verksamhetsutövare inom prioriterade branscher samt yrkas i remissyttranden till 
länsstyrelse och mark- och miljödomstol.

Att arbeta aktivt med sortering och återvinning av avfall inom livsmedelsverksamheter 
innebär att kommunens tillsynsmyndighet kontinuerligt kontrollerar och ställer krav på 
de olika verksamheternas avfallshantering. Tillsynsmyndigheten ska framför allt se till att 
sortering och återvinning sker enligt lagstiftning.

En majoritet av Sveriges totala avfallsmängder är avfall från verksamheter. 
Därför måste även verksamheter i kommunen hjälpa till att minska 
avfallsmängderna och sortera det avfall som uppstår. 

Tillsynsmyndighetens uppgift, enligt 26 kap. miljöbalken, är att ge råd och information. 
Det är även att ställa krav på verksamheterna att öka sin kunskap och medvetenhet 
samt uppfylla lagstiftningens krav på sortering och avfallsförebyggande arbete. 
Kommunens tillsynsmyndighet kan stötta verksamheter i detta arbete.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN

FOKUSOMRÅDEN | TILLSYN
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• Hjälp företag att hitta samarbeten där avfall från ett företag kan 
bli ett annat företags resurs, så kallad industriell symbios. 

• Genomför tematillsyn för att uppmärksamma avfallshanteringen. 

• Informera livsmedelsverksamheter om att kunderna kan ta med 
sin egen matlåda, i stället för att erbjuda take away-förpackning. 

• Uppmana livsmedelsverksamheter att inte 
automatiskt dela ut engångsartiklar.

• Samarbeta mellan kommunens förvaltningar, 
eftersom förutsättningarna för sortering skapas 
redan i planerings- och byggnadsskedet. 

• Uppmuntra samarbete mellan miljö- och livsmedelsinspektörer. 
Det skulle till exempel kunna bidra till effektivare arbete 
med minskad nedskräpning vid livsmedelsverksamheter.

• Erbjud företag rådgivning kring avfallsförebyggande och källsortering.

• Avfallsorganisationen kan hjälpa till med praktiska tips kring 
sortering och dimensionering av avfallsutrymmen.

INSPIRATION

12

TILLSYN | FOKUSOMRÅDEN
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INSPIRATION

En viktig del för de som arbetar med 
tillsyn, är att se till att verksamheterna 
jobbar med att förebygga avfall. För 
att underlätta arbetet har ett nytt 
informationsmaterial med tillhörande 
checklista tagits fram. 

Thomas Ferdinandsson, miljöinspektör på Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, menar att man 
måste våga tänka nytt och pröva lagen för att få 
till en förändring. Han har jobbat med materialet 
från Miljösamverkan Skåne och menar att det 
är till stor nytta. Särskilt den tredje delen som 
handlar om att prövning kan göra skillnad.  
 
SE AVFALL SOM RESTPRODUKT
Mycket handlar om kunskapshöjande och ett nytt 
synsätt. Om man till exempel har en tillverkning 
som genererar en produkt och avfall, kan man 
istället betrakta avfallet som en restprodukt. 
Kanske går den att använda som råvara i den 
egna verksamheten eller sälja vidare till andra. 

-Om man har med tänket redan när man bygger 
upp en verksamhet och bestämmer vilka krav 

den ska ha, blir det mycket enklare. Ser man det 
som att det här är huvudprodukten och det här 
är biprodukten, kan man få med hela affärsidén 
i tillståndet redan från början. Idag söker många 
tillstånd bara för huvudprodukten och vill man 
lägga till biprodukten i efterhand behövs en ny 
prövning, vilket kan ses som ett hinder.

VIKTIGT MED SAMARBETE
Nyckeln till framgång är samarbete, menar 
Thomas Ferdinandsson. Dels mellan industrierna 
för att de ska hitta varandra och den symbios 
som kan uppstå mellan dem. Men också mellan 
de som jobbar med tillsyn och de som jobbar 
miljöstrategiskt. Detta gäller såväl inom som 
mellan kommuner. 

Thomas Ferdinandsson menar att vi måste 
använda lagstiftningen om att vi ska jobba 
avfallsförebyggande för att se vad det innebär. 

-Vågar ingen testa lagstiftningen, är den tandlös. 
Även som tillsynsmyndighet kan vi vara lite 
framåttänkande. Vi måste våga ta besluten som är 
lite kontroversiella. 

Nyckeln till framgång
ÄR SAMARBETE

TILLSYN | FOKUSOMRÅDEN 35
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen 
i staden genom sin fysiska planering 
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Det finns lagkrav inom bland annat plan- och bygglagen som tydliggör vilka krav inom 
avfallshanteringen som ska följas vid om- och nybyggnation. Aktivt arbete innebär, utöver nationella 
lagkrav, att kommunens avdelning för fysisk planering kontinuerligt samarbetar och för dialog med 
kommunens avfallsorganisation. Det innebär även att att ta hänsyn till avfallshanteringen i alla 
plan- och bygglovsprocesser samt att följa andra krav och riktlinjer, som till exempel kommunens 
avfallsföreskrifter. 

Att integrera avfallshanteringen i staden innebär också att skapa platser för att avfallet enkelt ska 
kunna förebyggas, återbrukas och återvinnas. 

För att kunna förebygga, återbruka och sortera bättre måste  
det finnas goda möjligheter till det i vår omgivning. 

Det är när staden planeras och byggs som det finns möjlighet att skapa förutsättningar 
för en hållbar avfallshantering, både för den som ska lämna och hämta avfallet. En hållbar 
avfallshantering kan till exempel vara att ha nära till sitt avfallsutrymme, att det finns 
möjlighet att lämna saker så att någon annan kan använda dem och att det finns gott om 
plats att sortera sitt avfall. 

En hållbar avfallshantering säkerställer god service till invånarna och förebygger 
arbetsmiljöproblem för de som ska hämta avfallet. Teknikområdet inom avfallshanteringen 
är ett område med stor potential för att nå ökad samhällsnytta, samt att möta kundens 
önskemål och upplevelse av god service. Smarta digitala lösningar kan både effektivisera 
avfallshanteringen, leda till bättre förebyggande åtgärder och öka återbruket. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SKAPAR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Fysisk planering  

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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INSPIRATION

• Skapa en rutin tillsammans med 
avfallsorganisationen så att alla 
planärenden och bygglov granskas med 
avfallshanteringen och arbetsmiljön i åtanke. 

• Dela kunskap mellan de som arbetar 
med fysisk planering i staden och de som 
arbetar inom avfallsorganisationen. På så 
sätt förebyggs bland annat målkonflikter.

• Hitta ytor som kan få en multifunktionell 
användning i staden.

• Omvärldsbevaka teknikutvecklingen 
inom avfallsområdet. 

Dra erfarenhet av tidigare nybyggnads-
projekt, utvärdera enkätsvar och ställa 
frågor till den egna verksamheten - på 
så sätt ska framtida boenden minska 
klimatpåverkan och bli mer hållbara i 
Lomma kommun.

Efter byggandet av hamnområdet i Lomma 
har ett projekt genomförts för att dra lärdom 
kring hur bostadsområden kan byggas för att 
bli hållbara. En av de hållbarhetsaspekter som 
utvärderades var avfallshanteringen.

Generellt sker det alltid ett förarbete mellan 
olika avdelningar inför nybyggnation och 
planering av staden. 

EN SJÄLVKLAR ROLL
-För att kunna bygga ett hållbart boende och 
skapa en bättre avfallshantering, är det viktigt 
att tänka hur soprum ska placeras så att det 
är lätt att sortera sitt avfall, hur körning med 
sopbilar inne i kvarter kan minska och hur 
hämtningen kan underlättas. Avfallshanteringen 
bör ha en självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen, säger Jacob Thollonen 
på Lomma kommun som varit projektledare för 
utvärderingen av Lomma hamn.

I utvärderingen som gjordes i samband med 
byggandet av hamnstadsdelen i Lomma ställdes 
frågor till såväl invånarna i stadsdelen som 
till andra brukare och aktörer som berörs av 
avfallshanteringen i området. 

-Jag tror att man måste vara ödmjuk inför 
nybyggnationer, det är många olika perspektiv 
som måste tänkas in. Det är så klart positivt om 
man kan tänka rätt redan från början och tänka 
i alla led för att minska klimatpåverkan och få 
en hållbar stadsutveckling. Ett exempel är att 
minska långa dragavstånd, som i sin tur minskar 
tomgångskörningen för sopbilarna. Det kan låta 
enkelt att undvika långa dragavstånd men vid 
fysisk planering så är det många perspektiv som 
det ska tas hänsyn till.

Samhällsplanering som ger

minskad klimatpåverkan

37
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Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall 
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att arbeta efter Sveriges byggindustriers vägledning eller liknande 
riktlinjer. Det kan också betyda att följa en policy som förespråkar förebyggande, 
återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall. Ett aktivt arbete kan även innebära 
framgångsrika samarbeten med partners där fokus ligger på att förebygga, återbruka och 
återvinna bygg- och rivningsavfall.

Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges 
avfall, och det genereras cirka 10 miljoner ton varje år.1 

Det måste skapas en mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och 
-material genom att ta tillvara på produkter med hög materialkvalitet. 
Det gäller även att vid inköp se till att allt material är återvinningsbart 
och dessutom har så lång livslängd som möjligt. 

En stor del av bygg- och rivningsavfallet består av jordmassor. Att 
återbruka jordmassor och minska transporterna bidrar till att minska  
uttaget av nya råvaror och att resurserna används mer effektivt.     

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

 Bygg
LÅNGSIKTIGT

1. Naturvårdsverket 2019

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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• Ställ krav på mätning och uppföljning av 
statistik i byggentreprenader.

• Identifiera platser för tillfällig förvaring av jordmassor, 
med beaktande av krav i lagstiftningen.

• Skapa samarbeten med externa aktörer som erbjuder 
möjligheter till hållbara affärslösningar. 

• Bli en aktiv projektpartner i utvecklingen av nya verktyg och metoder.

• En god systematik är A och O för att nå resultat. 

• Se längre än till bara ett år i taget. 

• Fundera på vad som är en god design och hur god 
design kan leda till cirkulära långsiktiga lösningar. 

• Det är viktigt att livscykelperspektivet är med när produkter/
tjänster designas samt att man som kund/beställare vid inköp 
ställer krav på miljödeklarationer, där klimatpåverkan är redovisad.

• Skapa rutiner för att möjliggöra återanvändning av bygg- 
och rivningsmaterial inom kommunens verksamheter, 
samt källsortering och förberedande för återanvändning 
och återvinning i enlighet med lagstiftningens krav. 

• Använd redan existerande vägledningar och verktyg – 
det finns många och fler tillkommer. Till exempel har 
Naturvårdsverket och Centrum för cirkulärt byggande 
användbara underlag, och Hållbar Utveckling Skåne har skapat 
ett upphandlingsverktyg för att minska avfall vid nybyggen.  

INSPIRATION

12

39
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INSPIRATION

Inom byggbranschen går det ofta fort både 
när man bygger och när man river. Krav  
på hög kvalitet, exakta mått och garantier 
gör det svårt att återbruka och att ta  
tillvara på resurser. 

För kommuner, entreprenörer och byggföretag 
krävs nya sätt att tänka och agera. Det finns flera 
aktörer på området som vill se en förändring. Ett 
initiativ är LFM30 där aktörer samverkar och vill 
påskynda klimatomställningen. 

I projektet LFM30 deltar två tjänstepersoner som 
har stort fokus på förebyggande av avfall och 
återbruk. Magnus Pettersson, miljöchef på Sysav, 
efterlyser större banker av återbrukat material, 
tydligare kundkrav och mer partnerskap. 

-Jag skulle önska att det fanns en större dialog, 
inklusive krav på ökad andel återbruk/återvinning, 
mellan aktörer på marknaden och kommunerna 
som är stora uppdragsgivare av bland annat nya 
byggnationer. 

HÅLLBARHETSFRÅGOR 
PÅ BRED FRONT
Staffan Fredlund, miljöchef på Whilborgs och 
representant för LFM30, menar att branschen 
behöver tänka nytt. 

-Det finns en viss tröghet i branschen för att 
få in hållbarhetsfrågorna på bred front när det 
gäller nybyggnation och rivning. Det gäller att 

alla aktörer ställer krav: från byggbolagen och 
kunderna till hela samhället. Samtidigt finns det 
viktiga frågor att ta hänsyn till. När det byggs nytt 
ställs det krav på garantier, fuktskydd, akustik och 
ljus samt brandskydds- och arbetsmiljöfrågor, 
vilket kan vara svårt att tillgodose vid återbruk. 

Ett mål inom LFM30 är att byggandet ska präglas 
av långsiktighet, smarta energilösningar och 
miljöanpassade materialval.

-Det är viktigt att se till hela livscykelperspektivet 
när man bygger nytt. Ett trägolv som är dyrt i 
inköp men sedan kan slipas många gånger och 
även återvinnas är ett bra hållbart alternativ.

Kompetens och insikter hos kunderna gör att 
framtiden inom byggbranschen ser ljusare ut när 
det gäller hållbarhetsfrågor och återbruk. 

-Jag ser positivt på framtiden. Många av kunderna 
vill säkerställa att byggbranschen har ett tänk 
kring återbruk. Det handlar om allt från inredning, 
vitvaror och kontorsmöbler. Det finns helt klart en 
livscykeltanke bland fler och fler inom branschen, 
säger Staffan Fredlund.  

Klimatneutralt byggande 
för framtiden

FAKTA
LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral 
bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) är 
ett initiativ för att skapa en geografisk spelplan 
för att påskynda bygg- och anläggningssektorns 
klimatomställning och genomförande av 
Agenda 2030.
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...och det avfallet 
räknas inte in i den 

genomsnittliga 
avfallsmängden per 

person.2

Hållbar konsumtion 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade konsumtionsbeteende 
på grund av avfallsmängder och miljöpåverkan
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna
Indikatorvärde: Max 100 kg/person och år senast år 2030
 
Med hjälp av enkäter mäts kommuninvånarnas förståelse för hur konsumtion och 
mängden avfall hänger ihop, samt vad de själva gör för att minska sin konsumtion. 
Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen, se sidan 66. 

För att minska mängden restavfall är det viktigt att kommunen har en effektiv kommunikation 
med sina invånare om avfall och konsumtion. Genom att hjälpa kommuninvånarna till en 
ökad förståelse får de större möjlighet att ändra sina beteenden. 

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg. 

Allt som slängs har köpts in någon gång. 
Avfallsmängderna berättar därför för oss 
hur stor konsumtionen är och därmed hur 
stort uttag av jordens resurser vi gör. 

För att nå en hållbar konsumtion måste vi spara 
på jordens resurser och nyttja dem mer effektivt, 
vilket är postitivt både för miljön och hälsan. 

År 2020 är den genomsnittliga avfallsmängden 
cirka 500 kilo per person och år, vilket kan 
jämföras med cirka 300 kilo på mitten av 
1980-talet.1 Dessa siffror visar dock inte hela 
sanningen om hur mycket avfall vår konsumtion 
leder till. Större delen av avfallet uppstår när 
produkter produceras och redovisas inte i den 
genomsnittliga avfallsmängden. 

86 kg
AVFALL...

VID PRODUKTIONEN AV EN MOBILTELEFON UPPSTÅR 

SKAPAR MINDRE AVFALL

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Textil och elektronik är produkter 
som bidrar till stor klimatpåverkan 
vid tillverkning och därför är det 
viktigt att förebygga avfall från 
dessa. 

SÅ UPPNÅS MÅLEN

1. Profu 2009 
2. IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
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INSPIRATION

• Sy ihop dina olika budskap 
under ett paraply.  

• Dela med dig av din kunskap. Hjälp 
andra som redan idag arbetar 
med att ändra beteende och som 
kan vara dina vapendragare.  

• Omvärldsbevaka och se vilka 
trender som råder i din kommun 
och bland dina kommuninvånare.   

• Ta hjälp av kommunens konsument-
vägledare för att påverka, vägleda 
och tipsa om hållbar konsumtion. 

• Samarbeta och kommunicera 
samma budskap. 

• Mät och synliggör mängden avfall i din 
verksamhet för att uppmärksamma 
att mängden måste minska.  

• Arbeta med avfall och konsumtion 
som tema i skola och förskola.

KRÄVER TÅLAMOD

Samarbeta, ha en tydlig 
kommunikationsplan och  
jobba mot samma mål. 
Så arbetar Åsa Löfgren, 

kommunikatör och utvecklings-
ledare på tekniska förvaltningen 

i Sjöbo kommun, för att driva på 
beteendeförändring i kommunen. 

-Olika målgrupper har olika drivkrafter. Det 
gäller att hitta rätt budskap till rätt målgrupp 
och att lära känna sina kommuninvånare. Jag 
tror det är viktigt att berätta nyttan av det alla 
kommuninvånare gör och vad det resulterar i, 
säger Åsa Löfgren. 

Det är viktigt att ge kommuninvånarna alternativ, 
som att göra det enkelt att till exempel laga 
och köpa secondhand, istället för att köpa 
nytt. Idag, mycket tack vare det stora intresset 
för miljöfrågor i samhället, finns det utrymme 
att få fram sitt budskap. Det gäller att följa de 
trender som finns i samhället och hänga på 
samhällsdebatten.

 -Förändring tar tid men för att lyckas måste det 
få ta tid. Det gäller att hitta drivkrafterna för 
att vilja göra förändringen. Jag jobbar mycket 
med förskolor och skolor i kommunen och 
tillsammans med ambassadörer.

Ändra beteende 

12
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Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter 
Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030  
(procent matsvinn av inköpta livsmedel)

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall
Indikatorvärde: Max 5 kg/person och år senast år 2030

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall
Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Andelen matsvinn i kommunens storköksverksamheter mäts genom att använda 
statistik från plattformar för livsmedelsinköp och egna matsvinnsmätningar.

Mängden matavfall i kommuninvånarnas restavfall och mängden matsvinn i 
kommuninvånarnas rest- respektive matavfall mäts genom plockanalyser. 

en värdefull resurs

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall.1 
Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas. 

Matsvinn är det matavfall som slängs i onödan. Det är inte bara den mat som finns 
kvar på tallriken utan all mat som kunde ha blivit uppäten. Matsvinn är till exempel 
mat som glöms bort i kylskåpet och blir sur eller möglar och därför slängs. Det kan även 
vara mat som förstörs under produktionen, transporten eller tillagningen. Matsvinn har 
stor påverkan både på miljön och samhällsekonomin. Det är därför viktigt att arbeta för 
att minska matsvinnet i både hushållen och kommunens verksamheter.  

Det är också viktigt att sortera ut det matavfall som inte kan ätas upp, 
exempelvis bananskal, apelsinskal och kaffesump och lämna det till kommunens 
matavfallsinsamling, så att det kan återvinnas som biogödsel och biogas. 

Maten 

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. Naturvårdsverket 2020
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Viktigt att samarbeta

INSPIRATION
• Informera kommuninvånarna om att utsorterat matavfall 

blir till nya resurser - biogas och biogödsel. 

• Mät matsvinnet enligt Livsmedelsverkets mall.

• Prova nya lösningar i skolrestaurangen: ta bort brickor, 
använd smakskedar, presentera måltiden upplagd 
eller använd mindre tallrikar och slevar. 

• Skapa en trivsam och stressfri matsal.

• Låt eleverna själva ta med lådor och flaskor vid 
utflykter. Dessa fylls med mat och dryck från skolan 
och ger därmed större möjligheter till variation.

• Inför schemalagda luncher, det minskar matsvinnet.

• Höj kunskapen om matsvinn och dess miljöpåverkan hos alla som 
berörs inom kommunens verksamheter, till exempel genom en 
gemensam utbildningsvecka. Låt även kunskapen nå kommuninvånarna. 

• Ta fram gemensamma riktlinjer för vad en pedagogisk måltid är.

AV AVFALLET I RESTAVFALLSPÅSEN 
BESTÅR AV MATAVFALL.

30% CA

Kommunens storköksverksamheter, den pedagogiska 
verksamheten samt vård- och omsorgsverksamheten har 
alla en viktig roll i att minska kommunens matsvinn. För att 
nå en minskning krävs ett gemensamt arbete mellan dessa 
verksamheter. Arbetet kan även medföra att kunskapen om 
matsvinn ökar hos de invånare som verksamheterna når ut till, 
och därmed att kommuninvånarna minskar sitt matsvinn.

12
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Skurups kommun har arbetat med att 
minska matens klimatpåverkan i projektet 
”En knuff i maträtt riktning”. Anna-Lena 
Svensson som är måltidschef i Skurup är 
med i projektet. Hon betonar vikten av att 
tänka på hela kedjan.

-Vi började med ett grupparbete, där 
personal i skolköken analyserade var vi har 
det största matsvinnet. Det handlade om allt 
från anbudsförfarande till soppåsen ute i 
verksamheten, berättar Anna-Lena Svensson.

Utifrån resultatet gick de vidare med en 
handlingsplan som ska ut i köken. De har börjat 
mäta matsvinnet och tanken är att de även 
ska jobba med nudging, genom att sätta ut 
bordspratare i skolorna med enkel information 
om matsvinn. 

-Det som har gett mest är diskussionerna, när 
man synliggör problematiken och tänker i hela 
kedjan och faktiskt sätter kronor och ören på vad 
svinnet kostar. 

LÅT ELEVERNA SMAKA INNAN
En viktig del är att inte ta fram för mycket i 
serveringslinjen. Det gör man delvis genom att få 
in rätt portionsantal. Det handlar också om att 
eleverna ska få en bättre uppfattning om maten, 
så att de inte tar mer mat än de äter upp.

-Det gör vi genom att jobba med en tydlig 
meny där vi verkligen berättar vad vi 
serverar. Om en maträtt är ny, har vi satt 
ut smakskedar. Då får eleverna smaka 
först, innan de lägger upp på tallriken.

VIKTIGT ATT FÖLJA UPP
De har kommit en bra bit på vägen i arbetet, men 
det finns fortfarande saker kvar att göra.

-Det jag känner är kvar, är att prata med lärare, 
pedagoger och rektorer för att samarbeta mer 
kring matsvinn och få in i pedagogiken varför det 
är så viktigt och vilket arbete de har att göra med 
den pedagogiska måltiden.

ERFARENHETER FRÅN PROJEKTET
Det är viktigt att man mäter matsvinnet och sätter 
mål, men lika viktigt att sen återkoppla både till 
eleverna och köken varför man mäter och vad 
resultatet blir. 

Få in rätt portionsantal genom att påminna 
rektorer och pedagoger om vikten att anmäla om 
en klass inte ska äta, så man inte plötsligt står 
med 40 portioner för mycket.

Dokumentera maträtt för maträtt hur mycket som 
går åt jämfört med elevantal, för att underlätta 
att ta fram rätt mängd mat i serveringslinjen 
nästa gång. 

EN KNUFF 

FAKTA
Skol- och utbildningsförvaltningen, måltidsservice 
och miljöstrategiska enheten i Skurups kommun 
driver tillsammans satsningen "En knuff i maträtt 
riktning”. Projektet startade december 2017 och 
pågick till december 2019. Syftet är att minska de 
kommunala matinköpens klimatpåverkan med  
40 procent till 2020 jämfört med 2016.

i maträtt riktning

INSPIRATION
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GE PRYLARNA 

ett längre liv
Många saker används under väldigt kort tid. Med tanke 
på hur mycket energi och naturresurser som går åt vid 
tillverkning av produkter behöver dessa användas av fler 
personer under en längre tid. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

 
1 IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

SÅ UPPNÅS MÅLEN

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och kommunala bolag
Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030  
(omsättning procent/år, omsättning styck/år, besparingar kronor/år eller koldioxidbesparingar/år)

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är 
att återbruka, hyra, dela och låna mäts genom enkäter
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr, delar och lånar
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Varje kommun och kommunalt bolag avgör hur andelen återbrukade möbler ska mätas 
enligt indikatorvärdet. Det är bara de införskaffade möblerna som ska mätas, inte de som 
organisationen avser att göra sig av med. 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att återbruka, hyra, dela och låna, samt deras 
upplevda frekvens av detsamma, mäts genom enkäter. Undersökningarna genomförs av den 
regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

Kommunen kan bidra till att nå indikatorvärdet genom till exempel fysisk planering och genom 
att skapa plattformar för återbruk och delning. Det är viktigt att planera kommunens ytor så att 
det finns möjlighet att återbruka, dela och samäga. 

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott exempel. För 
att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till ett ökat återbruk, behöver det 
ske även inom organisationen. På kontor är det till exempel ofta höj- och sänkbara 
skrivbord som ger störst klimatnytta när de återbrukas.1
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INSPIRATION
• Skapa en plattform för kommuninvånarna att dela saker. Kommunens 

bibliotek är ett mycket bra exempel på det, och konceptet 
skulle kunna utvecklas till att inkludera fler produkter. 

• Sätt upp en TaGe-hylla (Ta och Ge) eller skapa en byteshylla på 
arbetsplatsen, förskolan, skolan eller i bostadsrättsföreningen. Prylar 
kan lämnas av en person och användas på nytt av någon annan. 

• Restaurera möbler som har använts i organisationen 
så att de kan användas igen. Ta hjälp av kommunens 
organisation för sysselsättning och arbetsmarknad. 

• Uppmana hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar att låna 
ut verktyg vid renovering, och in- och utflyttning.

• Samla alla initiativ som finns i kommunen för att kunna återbruka, dela 
och samäga på ett överskådligt sätt, till exempel genom en digital karta. 

• Skapa en plats eller system där kommunens olika förvaltningar 
kan återbruka varandras möbler och inredning. 

12

811

2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

Samägd

EN BORRMASKIN ANVÄNDS 
I GENOMSNITT 18 MINUTER 
UNDER SIN LIVSLÄNGD.2
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När kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Westers kontor skulle göras 
om, bad hon de som inredde kontoret att se vilka möbler som redan fanns i 
Svedala kommunhus. Hennes kontor är nu inrett med återbrukade möbler. 

Av naturliga skäl förändras kontoren på en arbetsplats. Ytor behöver effektiviseras, nya 
medarbetare börjar och kontor byts ut mot öppna landskap. Det innebär att nya behov ställs på 
utformningen av rummen. 

-När möbleringen behöver ändras är det ofta enklast att gå till en produktkatalog och beställa av 
den leverantör man har ett avtal med. Jag har känt en växande känsla av orimlighet att livstiden 
på möbler är så kort, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.  

BÖRJA INHOUSE 
När kontoren i hennes korridor skulle göras om och hon behövde använda rummet annorlunda, 
bad hon därför om att det i första hand skulle letas möbler bland de som redan fanns. 

-Mitt nya sammanträdesbord stod i ett annat rum, min bokhylla på ett annat kontor och stolarna 
är återbrukade, men kommer utifrån. Jag tycker det är bra att titta på vad man faktiskt har 
inhouse först och sen komplettera utifrån. 

TÄNKET FINNS DÄR 
Nu har även andra lokaler i kommunhuset inretts på samma sätt.  

-Jag fick stor hjälp av en fantastisk medarbetare med mitt rum. Det ser alldeles utmärkt trevligt 
ut och fungerar jättebra. För mig handlar det om miljö, hållbarhet, resurser och respekt för 
andras pengar. I början krävs det en extra omväg att göra så här, men när tänket finns där, blir 
det inte så svårt i framtiden, säger Linda Allansson Wester. 

Återbrukat kontor
INSPIRATION
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Möbler, cyklar och gamla dörrar 
  SKRÄP FÖR DIG - KAP FÖR ANDRA

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser
Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030 (kg/person och år)

Andel grovavfall för återbruk respektive materialåtervinning 
insamlat på kommunala insamlingsplatser
Indikatorvärde: Uppåtgående trend för återbruk och materialåtervinning och 
nedåtgående trend för energiåtervinning år 2021-2030 (procent). Återbruk 
och materialåtervinning ska tillsammans uppgå till 75 procent år 2030.

Det är viktigt att befintliga kommunala insamlingsplatser, främst återvinningscentraler, 
fortsätter att utvecklas och styr mot ökat återbruk och materialåtervinning. 

Det finns flera viktiga resurser inom kommunen som kan hjälpa till att skapa välfungerande 
kommunala insamlingsplatser. Kommunens avdelning för sysselsättning och arbetsmarknad 
är en viktig aktör som kan bidra med personal. Avdelningar som arbetar med fysisk planering 
är värdefulla då de tidigt sätter förutsättningarna och möjligheterna för de kommunala 
insamlingsplatserna. En genomtänkt utformning av och tillgängligheten till kommunala 
insamlingsplatser ger möjlighet och uppmuntrar till återbruk och återvinning. 

I de tio kommunerna samlas nästan 40 000 ton grovavfall in varje år på 
kommunernas insamlingsplatser, vilket motsvarar cirka 130 kilo per person 
och år. Grovavfallet är en stor del av den totala avfallsmängden. År 2019 
gick 20 procent till materialåtervinning och resterande mängder gick till 
energiåtervinning. 

  

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Genom att återbruka och återvinna mer kan avfallsmängden och miljöpåverkan 
minska. Det finns mycket att vinna på att öka återbruk och materialåtervinning. 
Varje kilo brännbart avfall som går att undvika motsvarar en besparing på 2 kilo 
koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 16 kilometers körning med en personbil.1

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. IVL Svenska Miljöinstitutet 2019
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• Sälj eller skänk saker vidare. 

• Tillgängliggör återbruk och återvinning genom 
en ambulerande tjänst för insamling.

• Informera kommuninvånarna om var de 
kan lämna sitt grovavfall till återbruk.

• Kommunicera att det är viktigt att 
köpa återbrukade produkter, inte bara 
lämna in produkter för återbruk.

• Undersök om det finns någon annan verksamhet 
som har behov av större inredning, till exempel kök.

• Undvik att beställa containrar där allt 
grovavfall blandas och inte kan sorteras.

• Tipsa kommuninvånarna om att röja sin vind och 
källare och ordna en gatuloppis med sina grannar.

INSPIRATION

12
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Källsortering
RÄTT AVFALL PÅ RÄTT PLATS

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala bolag där det 
finns tillgång till källsortering 
Indikatorvärde: 100 procent senast år 2025

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas restavfall 
Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
Indikatorvärde: 0 batterier, 0 ljuskällor och 0 antal elektronikavfall/100 kg restavfall

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att lämna sitt 
farliga avfall till kommunens insamlingssystem mäts genom enkäter
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en arbetsplats är, utifrån möjligheten 
att källsortera. Det kan till exempel innebära att varje personalkök har källsortering.  

Mängd förpackningar, tidningar och farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall kommer att 
mätas genom plockanalyser. Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att lämna farligt 
avfall till kommunens insamlingssystem mäts genom enkäter. Undersökningarna genomförs av 
den regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

Det är i den fysiska planeringen och byggnationer som möjligheterna skapas för att kunna 
sortera tidningar, förpackningar och farligt avfall på ett enkelt sätt.  

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

Avfall som är sorterat kan materialåtervinnas till nya produkter 
istället för att nya råvaror används. Genom att sortera ut produkter 
som innehåller farliga ämnen kan de hanteras på rätt sätt och 
därmed avgifta kretsloppet.  

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott 
exempel. För att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till en bättre 
källsortering, behöver källsortering ske även inom organisationen.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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• Passa på att ta bort papperskorgar när källsortering införs på 
arbetsplatser. Se också till att göra källsorteringen till det närmaste 
och lättaste alternativet för att göra sig av med avfallet.  

• Placera ut sorteringsbehållare vid kommunala 
evenemang och marknader. Kom ihåg att samtidigt ge 
besökarna information om hur de ska sortera. 

• Placera ut sorteringsbehållare i det offentliga rummet. Kom ihåg att 
samtidigt ge kommuninvånare information om hur de ska sortera. 

• Informera kommuninvånarna om att det går att lämna farligt 
avfall på olika platser: återvinningscentraler, Farligt Avfall-
bilen, Samlaren, återbrukscentraler eller fastighetsnära. 

• Hitta och implementera digitala lösningar som 
underlättar för kommuninvånarna.

INSPIRATION

En av de enklaste åtgärderna för att spara på 
jordens resurser är att sortera sitt avfall. 

Även om kommuninvånarna är bra på att sortera 
finns det stora möjligheter till förbättring. 
Plockanalyser i Sysavregionen visar att ungefär  
35 procent av avfallet i restavfallspåsen (soppåsen) 
består av tidningar och förpackningar.

12
7

3
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Ett skräpfritt 
 SAMHÄLLE
Vid nedskräpning sprids onaturliga och 
farliga ämnen i naturen. Människor och 
djur tar skada av skräpet. Nedskräpning 
upplevs också negativt av invånare och 
bidrar till otrygga miljöer eftersom en 
redan nedskräpad miljö drar till sig mer 
skräp, samt klotter och skadegörelse.

Mängd skräp på land
Indikatorvärde: 50 procent färre antal skräp år 2030 jämfört med nollvärdet  
(antal skräp/10 kvadratmeter)

Mängd skräp vid hav och sjöar
Indikatorvärde: 50 procent färre antal skräp år 2030 jämfört med nollvärdet  
(totalt uppkommet skräp)

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomst av nedskräpningen, mäts genom enkäter.
Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Skräpmätningar ska genomföras enligt de metoder som är framtagna av organisationen Håll Sverige 
Rent. Skräpmätning ska, förutom på land, även genomföras vid badplatser. Kommunerna väljer själva 
om de mäter på badplatser vid hav eller sjö samt hur ofta. För att säkerställa indikatorvärdet krävs 
däremot minst fyra mätningar för respektive område under perioden 2021–2030. 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomst av nedskräpningen, mäts genom enkäter. 
Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

För att nå goda resultat krävs ett långsiktigt strategiskt arbete med tydligt ansvar och gott samarbete 
mellan olika aktörer, främst mellan kommunens förvaltningar men även med upphandlade 
entreprenörer. 

 
*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

...av skräpet i tätorter 
är fimpar. Plastskräpet 
blir allt vanligare.1

62%
Nedskräpning påverkar ekonomin då det kostar 
pengar att städa upp skräpet. Nedskräpning 
är ett spill ur kretsloppet och en förlust i form 
av material och energi. Om skräpet i stället 
slängs som restavfall eller sorteras kan det bli 
energi vid förbränning eller nya produkter vid 
materialåtervinning. 

1. Håll Sverige Rent 2020

SÅ MÄTS MÅLEN
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Både Kävlinge och Vellinge kommun 
har under många år hamnat högt i Håll 
Sverige Rents rankning över bästa Håll 
Sverige rent-kommun. Båda arbetar med 
nedskräpning men på olika sätt. 

-Att arbeta mot nedskräpning är inget som görs 
över en natt. Det är ett idogt arbete som måste 
ske hela tiden och i samarbete med andra. 
Under alla år som Kävlinge kommun har deltagit 
i skräpplockardagarna har jag samarbetat med 
skolan och måltidsservice. Det är även viktigt 
att underlätta skräpplockningen för de som 
ska delta. Jag har delat upp kommunen i olika 
områden och sett till att det finns bra redskap 
att plocka skräp med och, icke att förglömma, 
sponsrat med fika och bussresor. Även om jag 
arbetar strategiskt med nedskräpning, har 
jag alltid varit noga med att vara på plats och 
delta praktiskt i arbetet, berättar Ann Persson, 
miljöstrateg, Kävlinge kommun.

SAMARBETA OCH AVSÄTT PENGAR 
TILL KOMMUNIKATION
I Vellinge kommun finns ett bra och fungerande 
samarbete mellan gata/park och deras 
renhållningsentreprenör.

-Jag är noga med att det måste avsättas 
pengar för att kunna göra aktiviteter och 
kommunikationsinsatser. Jag är också noga med 
att lyfta frågan hos våra politiker. De har bra 
kontakt med våra kommuninvånare. Det går inte 
att ta för givet att det syns vad man gör, säger 
Anna Olsson, avfallsansvarig, Vellinge kommun. 

SKAPAR ENGAGEMANG
Det är samma entreprenör som städar gator och 
torg som gör skräpmätningen i Vellinge kommun. 
Det har skapat ett stort engagemang. 

-De som städar kommer med egna initiativ för att 
minska nedskräpningen, vilket känns väldigt kul, 
säger Anna Olsson.

Minskad nedskräpning
INSPIRATION

• Gör ett event och uppmärksamma 
skräpplockning.

• Håll Sverige Rents skräpplockardagar 
är en bra aktivitet för att 
uppmärksamma skräpplockning.

• Sätt en budget för det strategiska 
arbetet med nedskräpning och ha koll på 
nedskräpningens kostnader i kommunen.

• Se till att skräpmätning ingår vid 
upphandling av renhållningsentreprenad.

• Arbeta långsiktigt med attityd- och 
beteendeförändring hos kommuninvånarna.

• Arbeta med skräpproblematiken till 
exempel vid evenemang och marknader 
då nedskräpningen är extra stor.

• Engagera invånarna till att 
plocka ett skräp om dagen.

• Fick-askkoppen är ett smart sätt 
att ta hand om sina fimpar.

• Uppmärksamma de kommuninvånare som 
är engagerade i nedskräpningsfrågan.

INSPIRATION

ENGAGERAR

12

14
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kan göra

Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt. Alla kan 
bidra till att nå ett resurseffektivt kretslopp genom att ändra 
vanor och inse att det krävs en förändring av vår livsstil. 

Läs tipsen som finns här  
och låt fantasin flöda!

Alla något

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens 
verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall
Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030  
(antal genomförda aktiviteter per kommun och bolag och år)

En resurseffektiviserande åtgärd kan vara vad som helst som medför att 
resurserna i verksamheten används bättre och smartare. Alla verksamheter kan 
arbeta med åtgärder kopplade till indikatorn. Åtgärden kan vara liten som stor. 
Det är inte effekten som räknas, utan att göra något.

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en verksamhet är. 
Uppåtgående trend gäller hela kommunen.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ MÄTS MÅLEN
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12

8

• Använd bivaxduk istället för plastfolie.

• Välj digitala tidningsprenumerationer istället för papperstidningar eller samordna 
prenumerationen av papperstidningen.

• Använd baksidor av utskrifter för att skriva anteckningar.

• Ta vara på kvarlämnad frukost och fika från möten, och tänk på att inte överbeställa.

• Välj återvunnen plast där det är möjligt. 

• Öka livslängden på it-produkter genom att skydda, uppgradera och reparera dem.

• Skapa en byteshylla på till exempel arbetsplatsen eller i bostadsrättsföreningen, 
med möjlighet för saker att byta ägare.

• Uppmana kommuninvånarna och kommunens anställda att ta med egen matlåda 
och mugg för take-away, istället för att få engångsförpackningar.

• Återkoppla till inköpsansvarig/upphandlingsorganisationen hur kvaliteten och 
funktionen är på inköpta produkter – köp bara in sådant som fungerar och 
uppfyller behovet för verksamheten. 

• Inför automatisk inställning på skrivaren där utskrifterna inte skrivs ut direkt, 
utan efter en aktiv handling. 

KICKSTARTA

165



60 

• Anordna klädbytardag på arbetsplatsen eller med vänner. 
Naturskyddsföreningen har varje år en nationell klädbytardag, och 
på deras hemsida finns hjälpmedel för att ordna en egen.  

• Anordna leksaksbytaraktivitet på till exempel biblioteket eller i förskolan. 
Leksaksbyte resulterar i både återbruk och utsortering av miljöfarliga 
leksaker. Avfallsorganisationen har utrustning och leksaker för att enkelt 
kunna ordna en aktivitet. 

• Kommunens restaurang kan sälja överblivna portioner av dagens lunch till 
ett lägre pris till anställda i stället för att slänga maten.

• I stället för att köpa in kläder till alla anställda, gör det enkelt att låna 
kläder vid behov. Köp textilier av god kvalitet och laga istället för att köpa 
nytt, då ökar livslängden på textilierna. 

• Gör inventeringar! Ofta finns resurserna redan i verksamheten och inköp 
görs i onödan för att det inte finns kontroll på lager och lagerhantering. Se 
över vad som finns i lager och ute i verksamheterna, och utse en ansvarig 
för lagerhantering. It-produkter som datorer och mobiltelefoner kan till 
exempel ofta ligga i byrålådor utan att användas.  

• Undvik att köpa engångsprodukter. Det är ett bra sätt att minska 
konsumtionen och därmed avfallsmängderna. Ett exempel är att ta bort 
skoskydden på till exempel förskolan och uppmuntra besökare att ta av 
sig skorna vid ingången istället. Använd flergångsprodukter som går att 
diska, tvätta och återanvända, till exempel glas, muggar och tallrikar 
vid möten och konferenser.

FÅ UPP FARTEN

FOKUSOMRÅDEN | ALLA KAN GÖRA NÅGOT
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• Starta eller gå med i en bilpool där bilen kan utnyttjas maximalt genom 
att till exempel användas av kommunernas tjänstepersoner på dagen och 
privatpersoner på kvällar och helger. 

• För att minska konsumtionen av produkter som har störst miljöpåverkan, 
upphandla och köp begagnade och rekonditionerade it-produkter. 

• Starta Fritidsbanken i kommunen för utlåning av fritidsprodukter. Fritidsbanken 
är som ett bibliotek med sport- och fritidsutrustning där vem som helst kan 
låna gratis. Fritidsbanken byggs upp med hjälp av insamling av utrustning från 
invånarna.

• Ha flyttrutiner vid omflyttningar mellan kontor och lokaler. När verksamheter 
flyttar går det ofta fort och mycket slängs i onödan. Därför är det viktigt att ha 
rutiner så att möbler och inredning kan återbrukas och återvinnas.  

• Skapa riktlinjer vid evenemang och konferenser för att förebygga avfall. Ställ 
krav på att arrangören ska undvika engångsprodukter, undvika att dela ut 
pennor och block i onödan, ordna med källsortering, och ha ett aktivt 
arbete för att minimera matsvinnet.

Använd Avfall Sveriges metod för att på ett enkelt och systematiskt sätt förebygga 
avfall i verksamheten. Metoden finns beskriven i ”Handbok för att förebygga avfall 
i kommunen - Metod och inspiration”. 

Handboken kan användas av alla verksamheter, stora som små. Arbetet leder 
fram till ett antal konkreta handlingsplaner för att kunna minska avfallet i 
verksamheten, och andra effekter brukar vara minskade kostnader och förbättrad 
arbetsmiljö. 

Metoden har redan använts av ett antal kommuner och verksamheter för att 
minska matsvinn, it-avfall, kemikalier och blöjavfall (på äldreboende). Inom 
Sysavregionen finns möjlighet att få hjälp av en förebyggandecoach och det finns 
erfarenheter att ta del av från de olika kommunerna. 

TOPPA FORMEN

HANDBOK FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL

ALLA KAN GÖRA NÅGOT | FOKUSOMRÅDEN
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En knuff i  
rätt riktning

Att forma en situation så att det 
faller sig naturligt att välja rätt.

På så vis kan vi knuffa försiktigt 
mot mer hållbara beslut.

Med rätt 
styrning kan 
vi påverka

NUDGING
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För att den gemensamma kretsloppsplanens mål ska kunna nås, kommer 
många olika åtgärder att behöva genomföras. Alla kommunens verksamheter 
och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen. För att nå målen, och följa de handlingsplaner som tas 
fram, måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och rutiner.

STYRMEDEL
Administrativa styrmedel används inom flera av indikatorerna, till exempel där kommunen 
ska arbeta med hjälp av sin tillsynsmyndighet, med upphandlingar eller med fysisk 
planering. Fysisk planering är en viktig del i flera av indikatorerna och behövs för 
att skapa förutsättningar för till exempel återbruk, utlåning och delning samt för att 
skapa avfallshantering med god service och arbetsmiljö. Information, kommunikation 
och i vissa fall nudging är också avgörande styrmedel för att hjälpa både kommunens 
invånare, tjänstepersoner och politiker att arbeta för en hållbar utveckling. Ibland kan 
även ekonomiska styrmedel, som till exempel avfallstaxan, användas för att påverka 
kommuninvånarnas beteenden. 

Ordet nudge betyder knuff eller puff. Nudging innebär att försiktigt knuffa människor i en 
riktning som de annars inte skulle ha tagit. Det innebär att forma en situation så det faller 
sig naturligt att välja rätt och på så vis få till en beteendeförändring. En klassisk nudge är 
fotspår som leder till en papperskorg, vilket har visat sig minska nedskräpningen.

OCH VERKTYG
Kommunala styrmedel

KOMMUNALA STYRMEDEL OCH VERKTYG

170



65KOMMUNALA STYRMEDEL OCH VERKTYG

VERKTYG
Förutom att kommunen på olika sätt kan leda kommuninvånarna i rätt 
riktning med hjälp av olika styrmedel, finns det även andra metoder 
och verktyg att använda för att nå önskade resultat och mål. 

KUNSKAP 
I dag finns det ett fokus på miljö som medför att ny kunskap och nya hjälpmedel utvecklas 
i hög takt. För att kunna följa med i utvecklingen och fatta väl understödda och övervägda 
beslut, krävs ständigt ökad kunskapsinhämtning. Den efterfrågade kunskapen finns 
både inom den egna organisationen och utanför, och med dagens digitala teknik är den 
lättillgänglig. Erfarenhet byggs även genom samarbete samt genom att dela kompetens 
och kunskap. Det är lätt att tro att den egna kunskapen är något som alla andra känner till. 
Det som krävs är att alla tar ansvar för att öka kunskapen och att alla vågar fråga efter den 
kompetens som redan finns inom verksamheten. 

SAMVERKAN 
Samverkan är en viktig framgångsfaktor för att nå kretsloppsplanens mål. Ingen kan göra 
allt arbete ensam, utan många olika aktörer måste bidra och arbeta tillsammans. Avfall 
uppstår överallt och genom att alla bidrar från sitt håll och inom sin verksamhet kan 
förändringar ske. För att kunna samverka är det viktigt att hjälpas åt och att dela med 
sig av kunskap, då blir det en win-win-situation för alla inblandade. Genom att samverka 
och jobba tillsammans blir även kompetensen samlad och resultatet av arbetet blir mer 
kostnadseffektivt. Ett gemensamt budskap tas också emot lättare eftersom mottagaren ser 
det i många kanaler samtidigt.

PLANERING 
För att möjliggöra förändringar och genomföra åtgärder krävs god planering. Förutsättningar 
för att nå en hållbar utveckling måste skapas redan i kommunens olika planer och 
program. Har riktningen satts gemensamt blir det lättare att göra handlingsplaner för 
att nå dit. Några exempel är planeringen av staden med översiktsplaner, detaljplaner, 
exploateringsavtal och bygglovshantering, och i det strategiska arbetet med strategier och 
policys. Finns förutsättningarna är det lättare för invånare och tjänstepersoner att göra 
rätt. Samhällsplanering kräver ett tätt samarbete mellan kommunens avdelning för fysisk 
planering och avfallsorganisationen.

TEKNIKUTVECKLING 
För att nå den gemensamma kretsloppsplanens mål behövs nya idéer, innovationer, 
teknik utveckling och digitala lösningar. Teknik och digitalisering är ett viktigt hjälp-
medel och ett måste för att kunna följa med i dagens samhällsutveckling. Teknik-
utveckling kan ge möjlighet till god service och skapa bättre förutsättningar för både 
tjänste personer och invånare att göra det rätta valet. Digitala hjälpmedel kan bidra 
till att skapa en mer hållbar avfallshantering, till exempel genom digitala plattformar 
som möjliggör att det blir lättare att dela och återbruka. Teknikutvecklingen kan 
också bidra till en hållbar avfallshantering genom att till exempel underlätta 
rutt planering eller utvecklingen av fossilfria och driftsäkra sopbilar.  
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För att nå kretsloppsplanens mål måste åtgärdsarbetet vara effektivt och 
resultatinriktat. En viktig framgångsfaktor är att det utförs en kontinuerlig 
uppföljning, där både kommunens förvaltningar, bolag och ansvariga  
politiker efterfrågar resultaten.

GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
Den gemensamma kretsloppsplanen innehåller inte detaljerade eller tidsatta åtgärder 
för att nå målen. På så sätt är det möjligt för respektive verksamhet att arbeta med och 
prioritera olika åtgärder under kretsloppsplanens giltighetstid. 

I kretsloppsplanens bilaga 1 återfinns en förteckning över vilka nämnder, förvaltningar eller 
förbund i respektive kommun som är ansvariga för att arbeta med och följa upp planens 
mål och indikatorer.

Kommunen och dess bolag kommer kontinuerligt att arbeta fram handlings  - 
planer, och planer kommer även att tas fram inom den regionala samverkans  - 
gruppen för Sysavs ägarkommuner. 

REGIONAL SAMVERKANSGRUPP 
I Sysavregionen finns en regional samverkansgrupp där huvudfokus är avfallsfrågor. 
I gruppen sitter representanter från ägarkommunerna och Sysav. Representanterna 
från ägarkommunerna är avfallsansvariga eller motsvarande. Gruppen ansvarar för det 
kommunöverskridande gemensamma arbetet med kretsloppsplanen, och Sysav har en 
samordnande roll för att stötta kommunerna i genomförandet av kretsloppsplanen.

Den regionala samverkansgruppen kommer ta fram och besluta om gemensamma 
handlingsplaner för två år i taget, och dessa kommer att uppdateras varje år. I 
handlingsplanerna kommer det att framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året 
och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Representanterna i gruppen ansvarar för att 
återkoppla åtgärderna till de som berörs i sina respektive kommuner. 

Genomförande  
OCH UPPFÖLJNING
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KOMMUNALA SAMORDNINGSGRUPPER
Varje kommun ansvarar för att planera och genomföra åtgärder inom alla sina förvaltningar 
och bolag. De fokusgrupper, projektgrupper eller motsvarande som har funnits i 
kommunerna under arbetet med att ta fram kretsloppsplanen, kommer fortsätta att fungera 
som en samordningsgrupp för åtgärdsarbetet under de tio år som kretsloppsplanen gäller. I 
grupperna ska det finnas representanter från kommunens förvaltningar, förbund och bolag. 
Representanterna ansvarar för att återkoppla till sina respektive verksamheter och dess 
chefer. Förslagsvis är kommunens avfallsansvariga person samordningsansvarig i gruppen.  

Den kommunala samordningsgruppen bör träffas minst två gånger per år, varav ett tillfälle 
ska vara öronmärkt åt att redovisa status på mål och indikatorer samt att identifiera nya 
handlingsplaner. Vid detta tillfälle ska kommunens förvaltningschefer, avdelningschefer 
eller tjänstepersoner med mandat att föreslå åtgärder delta. Handlingsplanerna för 
respektive förvaltning beslutas sedan enligt kommunens rutiner. 

Varje år ska redovisning ske till ansvariga politiska instanser om hur det går med arbetet 
med kretsloppsplanen och hur kommunen ligger till i förhållande till målen.

KOSTNADER UNDER PLANENS GENOMFÖRANDE
Handlingsplanerna ska innehålla en kostnadsbedömning, som synkas med kommunens 
egna budgetarbete. Vissa åtgärder kan genomföras inom ramen för den befintliga 
budgeten. Andra åtgärder kan kräva förstärkning av personalresurser eller ökade drifts- 
eller investeringskostnader. En del av kostnaderna kommer uppstå inom kommunernas 
respektive avfallsverksamheter medan andra kostnader kommer belasta andra 
verksamheter. Finansiering kan därmed antingen ske genom avfallstaxorna eller genom 
skatten. I många fall kan kostnaderna förväntas sjunka som ett resultat av de åtgärder som 
genomförs utifrån kretsloppsplanen, till exempel till följd av minskade inköp, minskade 
avfallsmängder, ökat återbruk, ökad materialåtervinning och minskad nedskräpning.     
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UPPFÖLJNING AV DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
Alla verksamheter och bolag i kommunen ska arbeta med alla tre målen i den gemensamma 
kretsloppsplanen. Kretsloppsplanen följs sedan upp varje år och uppdateras vid behov 
senast år 2025. Kommunerna och de kommunala bolagen bestämmer själva om de vill följa 
upp sitt eget arbete oftare än så. 

Det är viktigt att kretsloppsplanens mål och indikatorer följs upp tillsammans med 
kommunens övriga mål. Målen och indikatorerna ska följas upp genom kommunens 
digitala uppföljningssystem, eller på något annat sätt om det inte finns ett digitalt 
uppföljningssystem för kommunens målstyrning. Det ska vara tydligt i uppföljningssystemet 
vilka nämnder som är ansvariga för de olika indikatorerna. Utgångsläget är att alla 
indikatorer ska mätas på kommunal nivå, men beroende på ekonomi eller statistisk säkerhet 
kan vissa indikatorer mätas på regional nivå. De som mäts på regional nivå är indikatorerna 
som bygger på enkäter och plockanalyser. 

Kretsloppsplanen bygger på tillitsstyrning och kommunerna bedömer själva vissa 
indikatorvärden. Därför är det viktigt att kretsloppsplanens vägledande kriterier, som är 
kopplade till respektive indikator, framgår i uppföljningssystemet. På så sätt säkerställs att 
alla tio kommuner gör likartade bedömningar.

Många olika typer av underlag kommer att ligga till grund för uppföljningen: avfallsstatistik 
från branschorganisationen Avfall Sveriges databas (Avfall Web), plockanalyser, enkäter 
som går ut till verksamheter och invånare samt statistik och information från berörda 
kommunala verksamheter och bolag. 

Sysav kommer, med stöd av de avfallsanvariga i respektive kommun, ansvara för 
samordningen och sammanställningen av uppföljningen för de gemensamma åtgärderna 
inom ägarkommunernas regionala samverkansgrupp.
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AVFALL Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller 
är skyldig att göra sig av med. 

AVFALLSFÖRESKRIFTER kommunens regelverk för avfallshantering.

AVFALLSHIERARKIN EU:s gemensamma prioritering som visar i vilken 
ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera 
miljöpåverkan.

AVFALLSPLAN Kommunens plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. 

AVFALLSTAXA Avgifter som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det 
avfall som kommunen ansvarar för.  

ENERGIÅTERVINNING Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning 
för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning för matavfall eller på en deponi.

EU:S PAKET FÖR CIRKULÄR EKONOMI Handlingsplan med åtgärder som 
EU-kommissionen avser vidta under nuvarande mandatperiod. Det 
innehåller också ett förslag om revidering av sex direktiv på avfallsområdet 
(avfallspaketet).

FARLIGT AVFALL Avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
och som har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll 
är till exempel färgrester, spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, lim och 
kvicksilvertermometrar. Även elavfall från hushåll är farligt avfall. 

Ordlista
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 HUSHÅLLSAVFALL Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som 
kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I 
begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och 
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. 

HÅLLBAR UTVECKLING Innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt 
att tillgångarna räcker för människor även i framtiden. I den gemensamma 
kretsloppsplanen relaterar hållbarhet till den ekologiska hållbarheten med 
fokus på klimat och miljö.  
 
HÅLL SVERIGE RENT, HSR Är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att 
förebygga och motverka nedskräpningen. 

INDEX (ENKÄT) Är en samlad variabel av flera olika komponenter. I den 
gemensamma kretsloppsplanen används skalan 1–100. 

KRETSLOPP Är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. Det finns många olika 
kretslopp och i avfallssammanhang handlar det oftast om materialens kretslopp.

LIVSMEDELSVERKSAMHET Verksamheter som med eller utan vinstsyfte hanterar 
mat, där verksamheten pågår kontinuerligt under en sammanhängande period 
(ej tillfällig) och att den har viss grad av organisation.

MATAVFALL Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som inte gått till konsumtion. 
Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor 
och skal. 

MATERIALÅTERVINNING När man återvinner ett material så att det kan 
användas i nya produkter. 

MATSVINN Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas 
upp om den hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid.
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NKI (nöjd kund-index) Är ett nyckeltal i form av ett index för kundnöjdhet, det 
vill säga hur nöjda kunderna är med till exempel ett företag de är kunder hos.

NUDGING Att forma en situation så att det faller sig naturligt att välja rätt.

SVERIGES AVFALLSPLAN OCH AVFALLSFÖREBYGGANDE PROGRAMMET  
”Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande 
program 2018-2023”. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med 
att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i 
enlighet med avfallshierarkin.

SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL Är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

SYSAV, SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG Ägs av 14 skånska kommuner. Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

RENHÅLLNINGSORDNING Kommunens avfallsföreskifter och avfallsplan 
utgör tillsammans kommunens renhållningsordning. Fastställs av 
kommunfullmäktige.

ÅTERVINNINGSCENTRAL, ÅVC En bemannad central där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart 
avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 

ÅTERVINNINGSSTATION, ÅVS En obemannad station för  
returpapper och förpackningar. 

ÅTERBRUKSCENTRAL En central där möjlighet ges till att skänka, laga, byta eller 
göra om saker som skulle slängts, samtidigt en möjlighet att få information om 
återbruk och resurshushållning.
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Ansvarsfördelning 
indikatorer 
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Inledning 

Kommunfullmäktige i respektive kommun har det övergripande ansvaret för den gemensamma 
kretsloppsplanen, dess efterlevnad samt uppföljningen. 

Den nämnd, förvaltning eller kommunalt bolag som har störst möjlighet att påverka indikatorerna så att 
de uppfyller målen, är ansvarig för att bevaka och driva på så att åtgärder genomförs och rapporterar in 
dessa i kommunens uppföljningssystem. I denna bilaga under benämningen Åtgärdsarbete framgår vilka 
nämnder, förvaltningar, förbund eller kommunala bolag som ansvarar för vilken indikator. I de fall som 
flera nämnder eller förvaltningar utpekas har alla ett ansvar för indikatorn och ska redovisa sin del i 
kommunens uppföljningssystem. 

Den nämnd eller förvaltning som ansvarar för att följa upp och göra kommunens sammantagna 
bedömning av indikatorn och dess indikatorvärde, återfinns i denna bilaga under benämningen 
Uppföljning. Uppföljningen och bedömningen sker efter att åtgärdsarbetet har rapporterats in i 
uppföljningssystemet. Endast en ansvarig nämnd eller förvaltning finns per indikator.  
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Kävlinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen, KKB 
och KKL 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete:  Omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden 

Uppföljning: Omsorgsnämnden  

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Lomma 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden  

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden  

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Barn- och 
utbildningsnämnden  

Uppföljning: Barn- och 
utbildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Miljö- och byggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Simrishamn 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund samt Samhälls- och 
byggnadsförvaltningen 

Uppföljning: Ystad Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunledningen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Barn- och 
ungdomsnämnden, kostenheten samt 
Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Ökrab 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 
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Sjöbo 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden och 
tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden och 
tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Skurup 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Myndighetsnämnden för 
miljö och byggnad 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Individ- och 
omsorgsförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav och 
Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Myndighetsnämnden för 
miljö och byggnad 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 

Uppföljning: Kommunövergripande stab 
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Svedala 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden  

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden, 
socialnämnden och utbildningsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden, 
kommunstyrelsen samt tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden  

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Tomelilla 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och Byggnadsnämnden  

Uppföljning: Ystad Österlenregionens 
Miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Ökrab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Kommunledningen, 
samhällsbyggnadsnämnden och Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, 
kostenheten samt Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Ökrab 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Ökrab 

Uppföljning: Ökrab 
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Trelleborg 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Bildningsnämnden och 
socialnämnden 

Uppföljning: Bildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav, Teknisk 
servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 

Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Vellinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Teknisk nämnd 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Teknisk nämnd 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 

Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 

Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Ystad 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 

FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Ledning och utveckling 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad, 
Ystadbostäder AB och Ystads 
Industrifastigheter AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Ledning och utveckling 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad samt Social omsorg 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 
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Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Åtgärdsarbete: Sysav 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning, Samhällsbyggnad, 
Social omsorg samt Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning, Samhällsbyggnad, 
Social omsorg samt Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd skräp på land 

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystadbostäder AB samt 
Ystad Industrifastigheter AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg samt 
Ystad Hamn Logistik AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystadbostäder AB samt 
Ystad Industrifastigheter AB 
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Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 

Uppföljning: Samhällsbyggnad 
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1 Projektorganisation  
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som 
kommunerna. För framtagande av kommunernas renhållningsordning, bestående av 
den gemensamma kretsloppsplanen och lokala avfallsföreskrifter, har en gemensam 
projektorganisation funnits. För att renhållningsordningen ska fylla sitt syfte som 
verktyg i kommunernas och Sysavs arbete inom avfallsområdet, krävs ett aktivt 
deltagande i arbetet med att upprätta planen från berörda funktioner inom 
kommunerna och Sysav.  

Projektledningen utfördes av Sysav med stöd av en projektadministratör från en 
konsultbyrå. Projektet hade fyra delprojekt för områdena kommunikation, 
målprocessen, föreskrifter respektive bilagor. Varje delprojekt hade en delprojektledare 
med en tillhörande arbetsgrupp. I respektive arbetsgrupp deltog representanter från 
några av de tio kommunerna, Sysav och konsultbyrån. Från de tio kommunerna deltog 
bland annat avfallsansvariga, miljöstrateger, kommunikatörer eller miljöinspektörer i 
arbetsgrupperna. Respektive arbetsgrupp hade kontinuerliga arbetsgruppsmöten med 
uppdrag att arbeta fram förslag att redovisa till styrgruppen för beslutstagande. I 
styrgruppen deltog en representant från respektive kommun, i form av avfallsansvarig 
från kommunen, med beslutsmandat från sin kommun. Varje person i styrgruppen 
hade i sin tur en referensgrupp i sin kommun i form av en så kallad fokusgrupp. 
Fokusgruppen bestod av representanter från hela organisationen, till exempel från 
miljöstrateger, gata/park, upphandling, kommunikation, miljötillsyn, fastighet, bygglov, 
kost, utbildning, vård och omsorg samt hamnverksamhet med mera. I fokusgruppen 
diskuterades och förankrades framtagna förslag med tjänstepersoner från olika 
förvaltningar och bolag i kommunen, för att fånga upp olika perspektiv och involvera 
flera funktioner inom kommunen i arbetet. Synpunkter fördes vidare till styrgruppen 
via kommunens representant i styrgruppen. Utöver kommunernas fokusgrupper 
fungerade även Sysavs koncernledningsgrupp som en referensgrupp. 

2 Samråd 
Det är viktigt att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer formuleras i 
samråd med berörda aktörer samt att önskemål och erfarenheter utifrån olika 
perspektiv fångas upp. En aktiv förankringsprocess ger goda förutsättningar för 
acceptans av mål och kommande handlingsplaner samt att en medvetenhet kring 
avfallsfrågornas komplexitet skapas. I början av arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen skickades en enkät ut till tjänstepersoner, politiker, 
näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer i kommunerna, för att ta reda på 
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vilka områden som planen ska prioritera. Under arbetet med framtagandet av den 
gemensamma kretsloppsplanen förankrades mål och indikatorer fortlöpande med 
respektive kommuns fokusgrupp.  

När mål och tillhörande indikatorer beslutats av styrgruppen hölls samråd med 
politiker, tjänstepersoner, kommuninvånare, intresseorganisationer, samt barn och 
unga. Samråden genomfördes för att förankra mål och indikatorer samt för att samla in 
synpunkter från olika delar av kommunen och samhället. Samråden genomfördes 
regionalt bland annat i form av nio tematiska workshops med fokus på: politik och 
styrmedel, nedskräpning, matsvinn, miljötillsyn och föreskrifter, kommunikation, 
samhälls- och miljöstrategiskt arbete, upphandling, samt skola, vård, omsorg och 
fastighet. Samråd genomfördes även med olika kommunala råd, i form av äldreråd och 
tillgänglighetsråd. Synpunkter från medborgare samlades in genom frågor på sociala 
medier, till exempel vad som krävs för att minska avfallsmängderna. Barn och unga har 
varit en viktig målgrupp under framtagande av kretsloppsplanen eftersom planen ska 
gälla i tio år, fram till år 2030 då dagens barn och unga är vuxna. Via studiebesök på 
Sysav från skolor i kommunerna, samlades barn och ungas åsikter in genom frågor om 
hur de tycker att vi tillsammans måste arbeta för att minska avfallsmängderna, minska 
nedskräpningen och öka källsorteringen. Samma frågor ställdes på kunskapscentrumet 
Kretseum i Malmö, som barn och unga från hela Sysavregionen kan besöka. I samband 
med framtagandet av barnkonsekvensanalys genomfördes även workshops med 
skolklasser i Trelleborg och Skurup. 

En annan del av samrådet är när renhållningsordningen ställs ut för att samla in 
synpunkter från allmänheten, samt skickas på remiss till kommunens förvaltningar och 
nämnder. Efter utställning och remiss sammanställs inkomna synpunkter och 
eventuella ändringar görs. 

3 Sammanfattning av inkommande 
remissynpunkter 

Nedan följer en sammanfattning av de remissynpunkter som inkom under remiss och 
utställningstid i de tio kommunerna. Remissvaren i sin helhet samt dess svar återfinns 
i respektive kommuns diarie. 

Allmänheten 

Renhållningsordningen ställdes ut för allmänheten på bibliotek och kommunhus i 
respektive kommun. Våren 2020 präglades av pandemin Covid-19, vilket kan ha 
påverkat antalet besökande på dessa platser och därmed möjligheten att få svar från 
allmänheten. Annonsering och annan kommunikation genomfördes för att visa på 

210



Bilaga 2 | Projektorganisation, samråd och remiss 
 

5 
 

möjligheten att läsa renhållningsordningen på kommunernas och Sysavs hemsida samt 
att lämna synpunkter. 

Majoriteten av synpunkterna från allmänheten kommer från kommuner som saknar 
möjlighet till källsortering genom fyrfackskärl. Medborgarna saknar detta och önskar få 
möjligheten under kommande planperiod. I övrigt inkom enstaka synpunkter kring 
indelningen av fyrfackskärl samt tömningsintervall.  

Nämnderna 

Nämnderna i de tio kommunerna är samstämigt positiva till renhållningsordningen. De 
uppskattar att den gemensamma kretsloppsplanen är lättläst och pedagogisk samt att 
den har en tilltalande layout. Den gemensamma kretsloppsplanen inspirerar de som 
bor och verkar i kommunen att bli delaktig i arbetet för att nå de tre målen, genom att 
skapa engagmang och visar på konkreta förslag på åtgärder. Det är positivt att målen är 
få och mätbara genom dess indikatorer.  

Synpunkter som kommit in har främst berört ansvarsfördelningen kring åtgärdsarbete 
och uppföljning. Detta har resulterat i förtydningar i bilaga 1. 

Enstaka synpunkter har inkommit kring åtaganden och handlingsplaner där det önskas 
mer tydlighet. Som svar hänvisas till den översikt på sidan 31 i den gemensamma 
kretsloppsplanen. Synpunkt kring handlingsplanernas genomförande besvaras med att 
åtgärder inom handlingsplaner, som på grund av komplexitet eller resurskrävande tar 
längre tid än två år att genomföra, kan följa med in i ny handlingsplan. Det framhålls 
också i svaret att det samtidigt är viktigt att handlingsplaner är aktuella och 
uppdaterade samt synkade med budgetarbetet. Ingen av dessa synpunkter har 
resulterat i några ändringar i den gemensamma kretsloppsplanen. 

Förslag på alternativ målstruktur, innehåll mål eller indikatorer, har alla bemötts med 
att omfattande samråd har skett under framtagandet och möjlighet att lämna 
synpunkter har funnits under hela processen. Inget av dessa förslag har resulterat i 
några ändringar i den gemensamma kretsloppsplanen. 

Synpunkter gällande barnkonsekvensanalysen bilaga 7 har inkommit och har resulterat 
i mindre ändringar i bilagan. Den har kompletterats med text som berör det kommande 
arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen och hur barnen i respektive kommun 
kan involveras i såväl framtagandet av handlingsplaner som genomförande av åtgärder. 

Slutligen har det inkommit förslag på förbättringar när det gäller texterna och layouten 
i den gemensamma kretsloppsplanen. Det som anses bidra positivt har resulterat i 
ändringar.  
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1 Inledning 
I denna bilaga till den gemensamma kretsloppsplanen för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad 
beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal 
invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. 
Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt hantering av dessa i form av 
insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar:  

- Hushållens mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam och 

farligt avfall  

- Därmed jämförligt avfall från verksamheter 

• Avfall som omfattas av producentansvar1: förpackningar, returpapper, däck, bilar, 

elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel 

• Övrigt avfall i form av industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera 

För avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur avfallet samlas in 
och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar anges översiktliga 
uppgifter. 

Processen med att ta fram en avfallsplan är ett arbete som sker över lång tid och 
nulägesbeskrivningen sammanställs ofta i ett tidigt skede av denna process. Redovisade 
uppgifter nedan avser år 2018, om inget annat anges. Nyare uppgifter och statistik finns att 
tillgå hos kommunerna och Sysav. 

2 Beskrivning av kommunerna 
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Den gemensamma kretsloppsplanen berör tio kommuner belägna i södra Skåne. 
Tillsammans har de en landyta på 2 730 km2. 

Området som kommunerna utgör är tätbefolkat och har goda kommunikationer. 
Avstånden mellan kommunerna är relativt korta och ofta bor en invånare i en av 
kommunerna och arbetar i en annan.  

I de södra och västra kommunerna domineras landskapet av storskaliga slätter vars 
odlingsjord värderas till de bästa i världen. Här består omkring 63 procent av arealen 
av intensivt odlad jordbruksmark. Övriga delar av regionen består främst av landsbygd 
                                                      
1 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över 
och att producentansvaret för returpapper ska avvecklas. 
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som karaktäriseras av lövskog med en magrare sandjord och där jordbruket är mer 
småskaligt.  

Av de tio kommunerna har sju stycken havskust. Trelleborg och Ystad har en större 
hamnindustri medan övriga främst har småskalig sjöfart.  

2.2 Befolkning och bebyggelse 
Kommunerna har tillsammans drygt 257 300 invånare. Av dessa bor ungefär hälften i 
kommunernas centralorter, medan övriga bor i mindre tätorter eller på landsbygden. 
Baserat på kommunernas prognoser väntas befolkningen i området öka till cirka 269 
000 invånare under perioden 2018-12-31 till 2021-12-31, vilket motsvarar en 
genomsnittlig ökningstakt på cirka 1,4 procent per år. Befolkningen förväntas öka i 
samtliga kommuner i regionen. De kommuner där en större befolkningsökning än 
genomsnittet väntas är Kävlinge, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 
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Tabell 1  Antal invånare i kommunerna år 2018 samt antal hushåll fördelat på 
olika boendeformer. Källa: SCB. 

  INVÅNARE HUSHÅLL I 

VILLA 

HUSHÅLL I 

FLERBOSTADS

-HUS 

FRITIDSHUS 

Kävlinge 31 491 9 036 3 549 319 

Lomma 24 763 6 250 3 409 115 

Simrishamn 19 376 6 927 3 083 4 438 

Sjöbo 19 153 7 074 1 657 1 187 

Skurup 15 759 5 286 1 568 527 

Svedala 21 576 5 894 2 268 128 

Tomelilla 13 557 4 624 1 609 1 283 

Trelleborg 44 902 11 181 9 167 1 698 

Vellinge 36 499 11 514 2 821 1 877 

Ystad 30 226 7 622 7 156 1 856 

SUMMA 257 302 75 408 36 287 13 428 

 

Av det totala antalet permanentbostäder utgör villorna nästan 70 procent. Flera av 
kommunerna har även en stor andel fritidshus, särskilt Simrishamn men även Tomelilla, 
Ystad, Sjöbo, Vellinge och Trelleborg. Nyproduktionen är stor i framförallt Ystad men 
nyproduktion sker även i flera av de övriga kommunerna. 

Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till 
permanentboende befolkning vara störst i Simrishamn och Ystad, främst beroende på 
turism och fritidsboende.  

2.3 Näringslivsstruktur 
Kommunerna har ett varierat näringsliv där en- och fåmansföretag dominerar. 
Verksamhetsgrenarna som dominerar är offentlig verksamhet såsom utbildning och 
vård samt tillverkningsindustri och jordbruk.  
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Antalet arbetsställen i kommunerna är sammanlagt omkring 33 0002. De största 
arbetsgivarna i regionen är Region Skåne, Trelleborgs kommun och Ystads kommun. 
Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. 

Utöver kommunerna är de största arbetsgivarna i kommunerna i regionen: 

Attendo AB  Prestando AB  

Ekens assistans AB  Samhall AB 

Flint Group Sweden AB  Sandvik AB  

Kiviks Musteri AB  Region Skåne  

KTB Stormarknad AB  Swedavia Airports AB  

Lantbruksuniversitetet Alnarp Södervidingebagaren AB 

Metso Minerals AB  TT-Line 

Plastal AB  Trelleborg AB  

Polykemi AB  Ugglarps slakteri AB  

 

2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Kommunerna har ett stort ansvar för hantering av avfall och är både beslutsfattare, 
utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen, men det är flera aktörer 
som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5 § att se till 
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär även 
ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som 
tillhandahålls. Ansvaret innefattar också att till exempel som verksamhetsutövare 
försäkra sig om att den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för 
det.  

                                                      
2 Källa: SCB, Företagsregistret 2018 
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Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att 
hushållsavfall3 tas om hand, vilket har sin grund i Miljöbalken 15 kap 20 §. 
Hushållsavfall så som begreppet används i denna avfallsplan innefattar inte bara avfall 
som uppkommer i alla hem utan även liknande avfall som uppkommer på alla andra 
ställen där människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och 
vårdinrättningar. Exempel på hushållsavfall är mat- och restavfall, uttjänta möbler samt 
slam från enskilda avloppsanläggningar.  

Kommunerna ansvarar för att samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa 
hushållsavfallet, inklusive grovavfall och farligt avfall, från hushåll. I Trelleborg och 
Ystad samlas hushållsavfallet in i egen regi, det vill säga med egna fordon och 
personal. Övriga kommuner i regionen anlitar entreprenör.  

Kommunerna har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala 
verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk, energianläggningar, 
fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

                                                      

3 Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som 
kan uppkomma i bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
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Det är också kommunerna som ansvarar för nedskräpningsfrågor, till exempel att se till 
att det finns papperskorgar och andra typer av behållare för avfall på allmänna platser, 
samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser längs vägar, dessa faller 
under Trafikverkets ansvar.  

Kommunerna ska upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom 
kommunen. Det gäller avfall kommunen ansvarar för inom det kommunala 
renhållningsansvaret och i rollen som verksamhetsutövare, liksom det avfall som råder 
under ansvar av andra aktörer.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, materialåtervinna 
och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med 
producentansvaret är att stimulera till framtagande av produkter som är mer 
resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. 
Producentansvar finns för: förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska 
produkter, batterier, däck, bilar samt läkemedel. Producentansvaret förutsätter att 
förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och 
lämnar dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett 
insamlingssystem ska enligt förordningar beslutade 2018 inneha tillstånd för detta. En 
kommun kan också bedriva insamling av förpackningar och returpapper inom 
kommunen utan särskilt tillstånd, förutsatt att det insamlade materialet lämnas till ett 
insamlingssystem som har tillstånd.4 

Entreprenörer är de som hämtar hushållsavfall i de fall kommunen inte gör det med 
egna fordon och egen personal.  

Förpackningar och returpapper som samlas in fastighetsnära från lägenheter hämtas i 
de flesta kommuner av entreprenör som anlitas av fastighetsägarna själva. Det är bara 
entreprenörer som har transporttillstånd för avfall som får lov att utföra insamlingen.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är hushållsavfall väljer själva 
sin entreprenör för detta avfall. Avfall från verksamheter som omfattas av 
producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till producenternas 
insamlingssystem.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Sysav, som behandlar 
avfallet som uppkommer i kommunerna är ett kommunalt bolag och ägs av totalt 14 
kommuner i Sydskåne. Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall som 
samlas in i kommunerna behandlas genom Sysavs försorg. 

                                                      
4 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över 
och att producentansvaret för returpapper ska avvecklas. 
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2.5 Orientering om avfallshantering i kommunerna 
All avfallsbehandling ska ske i enlighet med avfallshierarkins prioritering, se figur 1. Det 
bästa är när avfall aldrig uppstår – då har avfall förebyggts. För det avfall som uppstått 
gäller att det i första hand ska återanvändas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje 
hand återvinnas genom exempelvis utvinnande av energi. Endast det avfall som inte kan 
tas tillvara på något annat sätt ska deponeras.  

 

Figur 1 Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, som visar prioritetsordningen för 
hur avfall ska hanteras och behandlas för att ge minsta möjliga 
miljöpåverkan. Bild från sysav.se. 

 

Prioritetsordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt 
rimligt. Farligt avfall behöver till exempel behandlas utifrån sina egenskaper.  

I  presenteras en schematisk bild över avfallshanteringen i kommunerna. Avfall är 
resurser som måste återföras till samhället i form av material och energi. Varje 
avfallsslag behandlas efter sina specifika egenskaper för att kunna bli så bra produkter 
som möjligt, och farliga ämnen tas ur kretsloppet. 
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3 Hushållsavfall som omfattas av 
kommunalt ansvar 

 

Figur 2 Avfallshanteringen i kommunerna. 

3.1 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunerna under år 2018. 
Hushållsavfall5 som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sex olika avfallskategorier; 
mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam och farligt avfall. 
Avfallsmängderna som samlades in år 2018 inom de sex avfallskategorierna presenteras i  

Tabell 2, där det även framgår hur avfallet behandlas. 

 

                                                      

5 Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för 
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Tabell 2 Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar för avfallshantering år 2018, ton per år. 

 MATERIAL- 
ÅTER-
VINNING 

BIOLOGISK 
BEHANDLING 

ENERGI-
ÅTER-
VINNING 

DEPO-
NERING 

TOTALT 

Mat- och 
restavfall1 

 13 960 43 300  57 260 

Grovavfall2 8 150  35 540 930 44 620 

Trädgårdsavfall3  23 160 3 610  26 770 

Latrinavfall4      0 

Slam totalt5, varav:   30 860   30 860 

- slam från 
enskilda 
anläggningar  

 29 080   29 080 

- fettavskiljarslam   1 780   1 780 

Farligt avfall totalt, 
varav: 

  660 90 750 

- tryckimpr. trä6     - 

- asbest7    90 90 

- övrigt farligt 
avfall8 

  660  660 

SUMMA, CA 8 150 67 980 83 110 1 020 160 260 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. Latrinhämtningen är avvecklad i kommunerna. 
5 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 
6 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. Sysav energiåtervinner tryckimpregnerat trä 
och har ingen separat insamling. 

                                                      
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som 
kan uppkomma i bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
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7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24. 

Sysav och dotterbolaget Sysav Industri tog under år 2018 emot 814 000 ton avfall för 
behandling från Sysavregionen som helhet, varav 383 220 ton kommer från hushåll, vilket 
är en minskning jämfört med tidigare år. Av dessa lämnas 169 300 ton på 
återvinningscentraler, vilket även detta innebär en minskning jämfört med tidigare år. 
Totalt samlades det in drygt 160 000 ton avfall år 2018 från de tio kommuner som omfattas 
av denna plan. På samtliga återvinningscentraler i kommunerna finns även möjlighet att 
lämna till återbruk genom samarbete med etablerade välgörenhetsorganisationer. 
Kommunerna har i dagsläget samarbete med bland annat Myrorna, Emmaus Björkå och 
Human Bridge. Mottaget avfall materialåtervinns, behandlas biologiskt eller förbränns 
med energiåtervinning. I fall där avfallet inte ska tillbaka i kretsloppet läggs det på en 
deponi. 

 

Tabell 3  Insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall1 i kommunerna 
år 2018, ton per år. 

 MATAVFALL 
TILL 
BIOLOGISK 
BEHANDLING 

RESTAVFALL 
TILL ENERGI-
ÅTERVINNING 

TOTALT MATAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

RESTAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 1 714 5 014 6 728 54,4 159,2 

Lomma 1 457 2 942 4 399 58,8 118,8 

Simrishamn 1 451 3 791 5 242 74,9 195,7 

Sjöbo 1 033 2 572 3 605 53,9 134,3 

Skurup 606 2 287 2 893 38,5 145,1 

Svedala 1 123 2 994 4 117 52,0 138,8 

Tomelilla 933 2 623 3 556 68,8 193,5 

Trelleborg 2 614 7 131 9 745 58,2 158,8 

Vellinge 1 799 7 127 8 926 49,3 195,3 

Ystad 1 234 6 818 8 052 40,8 225,6 

SUMMA, CA 13 964 43 299 57 263 54,3 168,3 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
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Större delen av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av mat- och 
restavfall. Mat- och restavfall är det hushållsavfall som uppkommer mest frekvent och 
ryms oftast i en soppåse, till exempel köksavfall eller soppåsen från badrummet. En 
del av mat- och restavfallet utgörs av matavfall som uppstår i samband med beredning 
av mat, exempelvis potatisskal, samt mat som blivit dålig eller som ändå slängs. I 

 

Tabell 3 presenteras insamlade mängder mat- och restavfall för respektive kommun. 

Under senare år har plockanalyser genomförts i kommunerna. Några iakttagelser från 
dessa är: 

• Mängden förpackningar och returpapper i restavfallsfraktionen hos villor är 
omkring 30 procent lägre hos de kommuner som har fyrfackskärl än hos övriga 
kommuner. Andelen förpackningar i restavfallsfraktionen hos villor ligger på 30 
procent i de kommuner som har fyrfackskärl och 40 procent hos övriga 
kommuner. Andelen förpackningar i restavfallsfraktionen hos lägenheter ligger 
på omkring 40 procent. 

• Andelen och mängden batterier, elavfall och övrigt farligt avfall är generellt 
svårtolkad beroende på de små mängderna som lätt påverkas av enstaka 
föremål. I genomsnitt innehåller restavfallsfraktionen 0,2–0,5 procent farligt 
avfall, beroende på typ av bebyggelse och insamlingssystem. 

• Renheten på matavfallsfraktionen hos villor och lägenheter ligger på cirka 96–
99 procent enligt de senaste plockanalyserna. 

En annan stor del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av grovavfall 
och trädgårdsavfall. Grovavfall är avfall som är stort eller tungt eller har andra 
egenskaper som gör att det inte ska lämnas i kärlet på fastigheten. Exempel på 
grovavfall är uttjänta möbler och cyklar. Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i 
samband med trädgårdsskötsel, exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. 
Grovavfall och trädgårdsavfall samlas i huvudsak in på återvinningscentralerna, men 
trädgårdsavfall kan även samlas in fasthetsnära i kärl. I  

Tabell 4 och  

Tabell 5 presenteras insamlade mängder grovavfall och trädgårdsavfall för respektive 
kommun. 
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Tabell 4  Insamlade och behandlade mängder grovavfall1 i kommunerna år 2018, ton per år. 

 GROVAVFALL 
TILL MATERIAL-
ÅTERVINNING 

GROVAVFALL 
TILL ENERGI-
ÅTERVINNING 

GROVAVFALL TILL 
DEPONERING 

TOTALT GROVAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 1054 4 449 188 5 691 181 

Lomma 464 2 355 122 2 941 119 

Simrishamn 833 3 692 0 4 525 234 

Sjöbo 744 2 967 8 3 719 194 

Skurup 643 2 953 84 3 680 234 

Svedala 610 2 803 78 3 491 162 

Tomelilla 512 3 148 12 3 672 271 

Trelleborg 1465 4 677 142 6 284 140 

Vellinge 949 4 291 285 5 525 151 

Ystad 878 4 208 12 5 098 169 

SUMMA, CA 8 152 35 543 931 44 626 173 
 

1 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 

Tabell 5  Insamlade och behandlade mängder trädgårdsavfall1 i kommunerna år 2018, ton per år. 

 TRÄDGÅRDS-
AVFALL TILL 
BIOLOGISK 
BEHANDLING 

TRÄDGÅRDS-
AVFALL TILL 
ENERGI-
ÅTERVINNING 

TOTALT TRÄDGÅRDS-
AVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 2 891 469 3 360 107 

Lomma 1 806 291 2 097 85 

Simrishamn 3 023 368 3 391 175 

Sjöbo 1 590 266 1 856 97 

Skurup 1 733 269 2 002 127 

Svedala 1 376 229 1 605 74 

Tomelilla 945 192 1 137 84 

Trelleborg 2 994 495 3 489 78 

Vellinge 4 364 674 5 038 138 

Ystad 2 433 356 2 789 92 

SUMMA, CA 23 155 3 609 26 764 104 
 

1 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2.
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Under år 2018 samlades in och behandlades totalt drygt 160 000 ton avfall som omfattas 
av kommunalt ansvar för avfallshantering. Av denna mängd uppgick mat- och restavfall till 
strax över 57 000 ton. Utslaget på antal invånare blir det totalt 623 kg avfall inom 
kommunalt ansvar per invånare varav mat- och restavfall utgör 223 kg per invånare. Den 
totala mängden inom kommunalt ansvar per invånare ligger därmed över riksgenomsnitt 
enligt Avfall Sverige, medan mängden mat- och restavfall ligger i nivå med 
riksgenomsnittet. 

I den gemensamma kretsloppslanen finns indikatorer för bland annat mängden restavfall 
och grovavfall samt mängderna tidningar, förpackningar och matavfall i restavfallet. I 
tabell 6, och tillhörande text, presenteras referensvärden för dessa. För resterande 
indikatorvärden finns inga referensvärden, utan startvärden kommer att tas fram under år 
2021. 

3.1.1 Referensvärden för indikatorvärden (år 2018) 
Tabell 6  Referensvärden för indikatorvärden. 

KOMMUN   INSAMLAD MÄNGD 
RESTAVFALL FRÅN 
KOMMUNINVÅNARNA 
(KG/PERSON)  

MÄNGD 
FÖRPACKNINGAR 
OCH TIDNINGAR I 
RESTAVFALLET 
(KG/PERSON OCH 
ÅR)  

MÄNGD MATAVFALL I 
KOMMUNINVÅNARNAS 
RESTAVFALL 
KG/PERSON OCH ÅR  

Kävlinge  159 52  39  

Lomma  119 20  15  

Simrishamn  196 38  17 

Sjöbo  134 26  32  

Skurup  145 38  26  

Svedala  139 29  21  

Tomelilla  194 58  25  

Trelleborg  159 25  18  

Vellinge  195 51  28  

Ystad  226 67 48 
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Referensvärden för samtliga kommuner: 

• Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser:  
173 kg/person (år 2018)  

• Andel grovavfall vid respektive behandling:  
2 procent deponi, 18 procent materialåtervinning och 80 procent 
energiåtervinning (år 2018)  

3.2 Insamling och behandling 
3.2.1 Mat- och restavfall 

Mat- och restavfall från hushållen samlas vanligen in genom någon typ av kärlsystem. 
Det finns separata kärl, delade kärl och fyrfackskärl. Fyra av kommunerna har infört 
insamlingssystem med fyrfackskärl från villor, vilket innebär att cirka 40 procent av 
villahushållen i kommunerna har tillgång till systemet. Från flerfamiljshus samlas 
avfallet vanligen in i kärl, men kan även samlas in genom underjordsbehållare eller 
container.  

Alla kommunerna har infört matavfallsinsamling och det är obligatoriskt för 
fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till matavfallsinsamling, utom i Ystad 
kommun som har frivillig anslutning. Insamlingen av matavfall sker i särskilda 
papperspåsar. 

Hemkompostering förekommer i mycket liten omfattning i kommunerna. Antalet 
hushåll som har anmält hemkompostering varierar mellan något/några tiotal till något 
100-tal per kommun. 

Kommunerna samlade år 2018 in omkring hälften av allt matavfall. Insamlat matavfall i 
kommunerna förbehandlas till en slurry på Sysavs förbehandlingsanläggning, som 
ligger på Spillepeng i Malmö. Därefter transporteras det till en av tre 
biogasanläggningar (Karpalund, Söderåsen och Laholm) för rötning och produktion av 
biogas. Biogasen används som fordonsbränsle och rötresten blir biogödsel, som kan 
ersätta konstgödsel vid odling. Biogödslet används på produktiv mark, vilket innebär 
att det nationella etappmålet om återvinning av matavfall6 uppnås på regional nivå. 
Några kommuner har sedan flera år uppnått det nationella målet medan andra är på 
god väg. 

                                                      
6 Nationellt etappmål om matavfall: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. 
Insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av 
matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 
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Det brännbara avfallet som samlas in i kommunerna skickas till Sysavs kraftvärmeverk i 
Malmö där avfallet förbränns och blir el och fjärrvärme. 

3.2.2 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall lämnas på en återvinningscentral som är en 
bemannad insamlingsplats. I kommunerna finns totalt 12 stycken återvinningscentraler 
varav tio stycken drivs av Sysav och två stycken drivs av Trelleborgs kommun, se kapitel 
7.1.1. 

Avfallet som lämnas på återvinningscentralerna behandlas och återvinns på olika sätt. 
Brännbart avfall skickas till exempel till Sysavs kraftvärmeverk i Malmö för förbränning 
där avfallet blir el och fjärrvärme. Det trädgårdsavfall som lämnas på 
återvinningscentralerna behandlas främst genom kompostering. Metall och gips 
materialåtervinns till återvunna produkter och trä blir återvunnet träflis. Ej 
återvinningsbart avfall omhändertas genom deponering på någon av Sysavs aktiva 
deponier på Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad och Spillepeng avfallsanläggning, 
Malmö. 

Grovavfall kan även hämtas fastighetsnära, i de flesta kommunerna (med något 
undantag) mot avgift. I exempelvis Vellinge ingår grovavfallshämtning i abonnemanget. 
Det finns också möjlighet att få trädgårdsavfall, uppsamlat i ett kärl, hämtat 
fasthetsnära. 

3.2.3 Latrinavfall 

Latrinhämtning är avvecklat i samtliga kommuner. Istället har fastigheterna installerat 
enskilda avloppsanläggningar eller anslutits till kommunalt avlopp. Det finns även 
möjlighet att ansöka om att kompostera latrin på egen fastighet. 

3.2.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda avloppsanläggningar hämtas av 
kommunernas entreprenörer eller i några kommuner (till exempel Ystad) i egen regi. I 
kommunerna förekommer såväl fast tömningsschema som tömning efter beställning. 
Slammet behandlas vanligtvis genom avvattning och rötning i kommunernas 
avloppsreningsverk7 tillsammans med slam som uppkommit i samband med rening av 
avloppsvatten. Om restprodukten har bra kvalitet sprids den på åkermark. I annat fall 
används den vid deponitäckning eller produktion av anläggningsjord eller går till 
förbränning. Det förekommer också att slam rötas för att utvinna gas som används för 

                                                      
7 Det förekommer att slam från enskilda avlopp behandlas i annan kommuns reningsverk. Exempelvis har 
Trelleborgs avloppsreningsverk begränsad möjlighet att ta emot slam från enskilda avlopp, varför detta till 
stor del transporteras och behandlas på reningsverk i Malmö. 
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att värma upp avloppsanläggningen. I några fall är slammet av så dålig kvalitet att det 
går direkt till förbränning. 

3.2.5 Fett och matolja 

Fett och matolja lämnas på återvinningscentralerna för återvinning genom Svensk 
Fettåtervinning. 

3.2.6 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 
problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare vara 
installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom restauranger, 
gatukök, med mera. Fettavskiljarna töms enligt schema fastställt av kommunerna och 
utförs av kommunernas entreprenörer. 

Fettavskiljarslam från samtliga kommuner i regionen, utom Sjöbo, går i de flesta fall till 
Sysav för rötning med biogasproduktion. Biogas och biogödsel från rötning används 
som drivmedel för fordon och näring på åkermark. 

Fettavskiljarslam från Sjöbo behandlas i kommunens reningsverk. Om restprodukten 
har bra kvalitet sprids den på åkermark. I annat fall används den vid deponitäckning 
eller produktion av anläggningsjord eller går till förbränning. 

3.2.7 Textilavfall 

Rena kläder för återbruk kan lämnas på återvinningscentralerna. Det är också vanligt 
att kläder för återbruk lämnas på återvinningsstationerna i särskilda containrar som 
olika organisationer har placerat ut. Fastighetsnära insamling av textil förekommer i 
flerbostadshus som ägs av det kommunala bostadsbolaget i till exempel Ystad. 

3.2.8 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Vissa typer av farligt 
avfall kan även lämnas fastighetsnära genom Farligt Avfall-bilen som stannar på 
bestämda platser i de flesta av kommunerna. Farligt Avfall-bilen kan även bokas för 
särskild mottagning av farligt avfall från flerbostadshus och verksamheter. 

Tryckimpregnerat trä transporteras till Sysav i Malmö där det förbränns på Spillepengs 
avfallsanläggning. Farligt avfall i form av asbest deponeras på Spillepengs 
avfallsanläggning eller på Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad, medan övrigt insamlat 
farligt avfall skickas till extern särskild behandlingsanläggning för materialåtervinning, 
energiåtervinning eller deponering. 
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3.3 Kundnöjdhet 
Kundnöjdheten bland hushåll i såväl villor som lägenheter ligger generellt på en hög 
nivå. I de flesta kommunerna, som har genomfört kundundersökningar på senare år, är 
80 procent eller fler av hushållen nöjda med avfallshanteringen i kommunen. Högst 
kundnöjdhet har Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Hushållen är generellt mycket nöjda 
med återvinningscentralerna som helhet, men mindre nöjda över tillgängligheten samt 
möjligheterna att lämna farligt avfall. Hushållen är också generellt nöjda med 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer.  

4 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
för avfallshantering och som uppstår i till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg och 
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bland annat 
avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande avsnittet beskrivs översiktligt vilka insatser som görs för att förebygga 
eller återbruka avfall från kommunala verksamheter, samt vilka avfallstyper som 
uppstår i olika kommunala verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

4.1 Förebyggande och återbruk av avfall 
Insatser för att förebygga avfall och arbete med att förebygga matsvinn i den 
kommunala verksamheten görs i samtliga kommuner. I några kommuner ställs även 
krav i upphandlingar på att minimera exempelvis emballage. I Trelleborgs kommun 
beställs merparten av datorerna emballagefritt och levereras istället i ett 
säkerhetsskåp som därefter kan fyllas med elavfall och returneras. Ystad, Trelleborg 
och Skurup kommun arbetar för att kunna upphandla mer cirkulärt och deltar i projekt 
såsom ”Innovationsupphandling Syd” samt ”Cirkulära Skåne”, vilket drivs av föreningen 
Hållbar Utveckling Skåne. I projektet ”Översta steget”, som även det drivs av Hållbar 
Utveckling Skåne, deltar kommunerna Lomma och Svedala. Projektet syftar till att bidra 
till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion. 

Återbruk och reparation av bland annat kontorsmöbler och inventarier görs i någon 
form i de flesta kommunerna. Ett exempel är Ystad kommuns interna och digitala 
återbrukssystem där bland annat möbler och kontorsinventarier kan återbrukas. 
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4.2 Avfallshantering 
4.2.1 Skolor, förskolor och storkök 

Matavfall sorteras ut på i princip alla förskolor, skolor och storkök i kommunerna. 
Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare 
som töms enligt schema.  

I de flesta förskolor, skolor och storkök sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl 
med fastighetsnära insamling eller vid en mottagningspunkt8 där verksamheter kan 
lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl eller container. 

Farligt avfall (till exempel batterier, lysrör, annat elavfall och kemikalier) från skolor, 
förskolor och storkök hämtas av entreprenör. 

Grovavfall (till exempel möbler och cyklar) körs i egen regi till återvinningscentral eller 
hämtas av kommunens entreprenörer. 

4.2.2 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Matavfall sorteras ut inom i princip all äldreomsorg och hälso- och 
sjukvårdsverksamhet i kommunerna. Verksamheter som hanterar livsmedel, 
exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema. 

På de flesta enheter sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl med fastighetsnära 
insamling eller vid en mottagningspunkt9 där verksamheter kan lämna förpackningar 
och returpapper. 

• Restavfall slängs i kärl eller container. 

• Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

• Kasserade läkemedel skickas till apotek. 

• Avfall som berörs av sekretess slängs i särskilda sekretessbehållare.  

                                                      
8 Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI 
9 Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI  
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4.2.3 Fastighet och lokalvård 

Vid exempelvis renovering av fastigheter uppstår bygg- och rivningsavfall, vilket 
transporteras till återvinningscentral. Transporten utförs i egen regi alternativt av en 
entreprenör. Vid entreprenader tar denna själv hand om avfallet. Massor som uppstår 
vid större entreprenader transporteras till godkända deponianläggningar beroende på 
massornas beskaffenhet. 

I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för förpackningar och 
returpapper. Restavfall läggs i kärl eller containrar och vanligtvis finns även kärl för 
matavfall. 

Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av restavfall från 
städning och tömning av papperskorgar. En del avfall transporteras till 
återvinningscentral där det sorteras. 

4.2.4 Vatten- och avloppsreningsverk 

I några av kommunerna finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika typer 
av avfall. 

Gallerrens från reningsverken läggs i en container och skickas till energiåtervinning. 
Sand från reningsverken samlas upp i sandfång och tas om hand av entreprenör eller 
blandas in i jordmassor. Slam från reningsverken rötas och används därefter inom olika 
områden beroende på dess kvalitet. Vid bra kvalitet sprids det på åkermark, annars 
blandas det i anläggningsjord som används till bland annat deponitäckning eller går 
till förbränning. 

Vid samtliga reningsverk sorteras restavfall och oftast också matavfall ut i personalens 
lunchrum. Även farligt avfall och elavfall sorteras ut och vid vissa reningsverk sorteras 
även förpackningar och returpapper ut. Övrigt avfall läggs i container.  

4.2.5 Energiproduktion 

I kommunerna Lomma, Sjöbo, Svedala, Trelleborg och Ystad finns värmeverk som 
genererar avfall. 

Avfall från energiproduktion utgörs framförallt av aska, slagg och rökgasreningsrester. 
Aska transporteras till Langöya i Norge för återvinning och viss aska återförs till 
skogen. Slagg återvinns till exempelvis konstruktionsmaterial efter att metaller 
sorterats ut och rökgasreningsrester i form av kondens renas. 
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4.2.6 Gata, park och hamnar 

Inom verksamheterna gata, park och hamnar uppstår många slags avfall: 

• Grus, löv med mera från gatusopning transporteras till återvinningscentral, 
kommunens egen avfallsanläggning om sådan finns, alternativt direkt till Sysav 
eller en entreprenör.  

• Park- och trädgårdsavfall transporteras till återvinningscentral, alternativt till 
kommunens egen avfallsanläggning om sådan finns. Avfallet komposteras 
alternativt flisas och används till marktäckning eller för utvinning av 
biobränsle. 

• Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats går till 
energiåtervinning. Från papperskorgar med källsortering, som finns i vissa 
kommuner (Kävlinge, Lomma, Vellinge, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla), går 
utsorterade fraktioner till materialåtervinning. I några kommuner finns 
Pantamerarör utplacerade på papperskorgar eller andra stolpar. 

• Rännstensbrunnar slamsugs av entreprenör. Efter avvattning transporteras 
gruset till avfallsanläggning. 

• Asfalt skickas till extern mottagare, alternativt till kommunens egen 
avfallsanläggning om sådan finns, där det smälts ner och blir till ny asfalt. Det 
förekommer också att asfalt används som fyllnadsmassa vid mindre 
underhållsarbeten eller vid nedlagda deponier. 

• Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till återvinningscentral. 
Vissa schaktmassor från grävningsarbeten används även som fyllnadsmassor 
vid mindre underhållsarbeten eller till sluttäckning av nedlagda deponier. 

• Övergivna bilar skrotas hos bilskrot. 

• Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag.  

• Farligt avfall, elavfall, möbler eller annat som har dumpats på allmän plats 
transporteras till återvinningscentral. 

För fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från fritidsbåtar 
och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13. I kommuner som har 
kommunala hamnar finns möjlighet för både fritidsbåtar och husbilar att lämna 
vanliga hushållssopor. I en del hamnar finns även system för insamling av 
förpackningar, returpapper och farligt avfall, och det förekommer även mottagning av 
latrin. Eventuella massor som tas upp i samband med muddring avvattnas och körs till 
deponi eller lagras där tillstånd getts av Länsstyrelsen.  
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4.2.7 Administration 

På kommunhus och övriga kommunala kontor sorteras matavfall, förpackningar och 
returpapper ut. Farligt avfall (inklusive batterier, ljuskällor och annat elavfall) hämtas i 
flera kommuner av entreprenör, men det förekommer även att det lämnas till 
återvinningscentral. Grovavfall såsom kasserade möbler och dylikt lämnas till 
återvinningscentral. 

Inom it-verksamhet uppstår särskilt mycket emballage och elavfall. Emballage 
(pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i kärl för respektive 
avfallsslag. Elektronikavfall som kan innehålla data skickas till destruktion av data 
samt återvinning. Hanteringen regleras i avtal som säkerställer säker transport och 
radering av data. Elektronikavfall utan data (till exempel kablar) transporteras till 
elektronikåtervinning. Övriga avfallsslag hanteras på samma sätt som inom övrig 
administrativ verksamhet. 
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5 Avfall som omfattas av 
producentansvar 

I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara har 
miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska se till att varan tas 
omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Producenterna 
ansvarar därför för insamlingssystemet för varorna. Producentansvaret omfattar 
förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, batterier, däck, bilar 
samt läkemedel.10  

5.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2018 samlades det sammanlagt in cirka 21 000 ton förpackningar och 
returpapper, samt cirka 3 720 ton elavfall och batterier som omfattas av 
producentansvar i kommunerna. I tabell 7 presenteras insamlade mängder avfall som 
omfattas av producentansvar utslaget per invånare för respektive avfallsslag. 

 

 

                                                      
10 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över 
och att producentansvaret för returpapper ska avvecklas. 
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Tabell 7  Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar i 
kommunerna 2018  

 KOMMUNERNA, 
KG/INVÅNARE 

SVERIGE, 
KG/INVÅNARE 

Förpackningar och returpapper totalt, 
varav: 

80,9 63,5 

- returpapper 26,3 18,7 

- pappersförpackningar 16,8 13,9 

- plastförpackningar 9,2 7,5 

- glasförpackningar 26,4 21,8 

- metallförpackningar 2,2 1,6 

Elavfall totalt, varav: 14,4 12,8 

- elavfall, exkl. batterier1 7,8 6,5 

- bärbara batterier 0,2 0,3 

Bilbatterier Uppgift saknas - 

Däck Uppgift saknas - 

Bilar Uppgift saknas - 

Läkemedel Uppgift saknas - 

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, kyl 
och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

Under år 2018 samlades totalt cirka 80,9 kg/invånare förpackningar och returpapper in, 
vilket ligger över riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. 

Under år 2018 samlades cirka 14,4 kg/invånare elavfall, inklusive bärbara batterier in, 
vilket ligger något över riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. Motsvarande nationella 
nyckeltal för bilbatterier, däck, bilar och läkemedel saknas. 

5.2 Returpapper och förpackningar 
I kommunerna Lomma, Sjöbo, Svedala och Trelleborg har villahushåll tillgång till 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper genom fyrfackssystem. 
Många flerbostadshus i kommunerna har också fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. Insamlingen sker då oftast i system med separata 
behållare. 
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För hushåll som inte har fyrfackssystem eller system med separata behållare lämnas 
tidningar och förpackningar in på en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker eller i 
anslutning till genomfartsvägar. I kommunerna finns totalt 141 stycken 
återvinningsstationer.  

5.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Däck tas inte emot på 
återvinningscentralerna, och istället hänvisas avfallslämnaren till däckfirmor. 

5.4 Batterier 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Batterier kan även lämnas 
i Samlaren, se kapitel 5.6, eller i batteriholkar som finns på många av Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. I Sjöbo kommun sker även 
fastighetsnära insamling av batterier. 

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 
återvinningscentral.  

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där sorteras först 
knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast innehåller kvicksilver. 
Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd 
samt alkaliska. Respektive fraktion krossas och hanteras i ett slutet system, där så 
mycket som möjligt material- eller energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt 
avfall.   

5.5 Bilar 
En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en 
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av 
bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

I kommunerna finns flera auktoriserade bildemonteringsanläggningar. 

Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för 
avfallshantering, om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om den finns på en 
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark 
är det markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 
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utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 
hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som är i 
dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter (elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral eller till Farligt Avfall-bilen. I 
några kommuner förekommer fastighetsnära insamling av elavfall. Elavfall kan i 
samtliga kommuner även lämnas i Samlaren, som är ett särskilt utformat skåp för 
insamling av batterier, ljuskällor och smått elavfall. Samlaren finns placerad på ett 30-
tal butiker/platser sammanlagt i kommunerna. 

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

• Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och sortering. Först 
krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 
sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.  

• Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter avlägsnas 
och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först avlägsnas farligt avfall i 
form av olja och kylkretsar. Därefter töms kylar och frysar på hyllor och annat 
löst material som återvinns som glas och plast. Kylar och frysar krossas sedan 
för att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner 
samlas upp. 

• Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner transporteras till en anläggning 
där farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för 
återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel PCB. Sedan 
krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.  

5.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.  

Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på godkända 
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och 
rökgasrening.  
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6 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar. Detta avfall utgörs av avfall från företag och andra verksamheter, och 
som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller tjänster. 
Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och 
transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis följande 
avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar 

• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

• Avfall från fastighetsskötsel 

• Avfall från tillverkande industri 

• Avfall från energiutvinning 

 

Exempel på större industrier, företag och andra verksamheter som producerar avfall i 
kommunerna är: 

Elektroproduktion Polykemi 

Er-Ho Bygg Sandvik 

Kiviks musteri Skånemejerier 

Nolato MediTech Ugglarps slakteri 
Nordic Sea Winery Ängavallens gårdsslakteri 
Prestando AB Plastal 
Metso Minerals AB  

 

Uppgifter saknas om mängden övrigt avfall som uppstår från företag och andra 
verksamheter i kommunerna. 
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6.2 Hantering av avfall från företag  
och andra verksamheter 

Verksamhetsavfall hanteras huvudsakligen på den privata marknaden. Av vissa 
fraktioner inkommer även ganska stora mängder till kommunernas 
återvinningscentraler, som mot avgift tar emot avfall från mindre företag.  

Alla företag och verksamheter måste källsortera sitt avfall. Först sorteras farligt avfall 
ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, 
skrot, plast, papper etc. Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck 
med mera som anges i förordningarna om producentansvar. Det avfall som återstår 
delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet hanteras i 
traditionella avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och transporteras till 
mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 

För hämtning av förpackningar och returpapper ska företagen i första hand teckna 
abonnemang. Små mängder förpackningar och wellpapp från företag kan i mån av 
plats lämnas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) mottagningspunkter. 
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7 Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall 

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 
hantering av avfall från kommunerna.  

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna 
7.1.1 Återvinningscentraler 

Det finns totalt 12 stycken återvinningscentraler i kommunerna. Alla anläggningarna 
drivs av Sysav, förutom två (Anderslöv och Smygehamn) som drivs av Trelleborgs 
kommun. 

På återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna exempelvis följande 
avfallsslag: 

• Föremål och kläder till loppis och 

secondhandförsäljning  

• Byggmaterial till återbruk (enbart 

på återvinningscentralerna i Malmö,  

går till Malmö Återbyggdepå) 

• Vitvaror, kylar och frysar 

• Farligt avfall 

• El-avfall 

• Eternit  

• Förpackningar av glas, metall, 

papper och plast 

• Returpapper 

• Wellpapp 

• Metall 

• Hårdplast (på vissa ÅVC:er) 

• Planglas 

• Trä 

• Gips 

• Resårmöbler 

• Brännbart  

• Trädgårdsavfall 

• Jord, sten, tegel och betong  

• Ej återvinningsbart 
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Figur 3 Karta över Sysavs 16 återvinningscentraler samt Trelleborgs 
återvinningscentraler i Anderslöv och Smygehamn. 

År 2018 mottogs totalt cirka 169 300 ton avfall på Sysavs samtliga återvinningscentraler. 
Av denna mängd återvanns cirka 99 procent genom materialåtervinning, kompostering 
eller förbränning med energiutvinning. De dominerande avfallsfraktionerna var 
blandat inert material (jord, sten, tegel och betong) och trädgårdsavfall. Andelen avfall 
till materialåtervinning är något lägre och andelen avfall till energiåtervinning högre än 
riksgenomsnittet för grovavfall och trädgårdsavfall. 

Återvinningscentralerna i Sysavregionen hade år 2018 cirka 2,04 miljoner besök. Antalet 
besök på anläggningarna har ökat med cirka 18 procent de senaste tio åren. 

Det är inte bara hushåll som lämnar avfall på återvinningscentralerna, utan även 
företag har möjlighet att lämna avfall mot avgift. Av avfallet som tas emot på 
återvinningscentralerna lämnas cirka 1 procent av företag.  
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7.1.2 Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad 

Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad ligger med utsikt över slätten. 
Tillverkningen av anläggningsjord, sortering av blandat avfall, omlastning av avfall, 
samt deponering av avfall är de centrala delarna i verksamheten. År 2017 sorterades 
nästan 7 000 ton avfall på anläggningen och runt 28 000 ton mellanlagrades och 
omlastades. Omkring 11 000 ton deponerades varav 600 ton var farligt avfall.  

På anläggningen iordningställs nya ytor för att klara av deponeringen framöver. 
Lakvattenbehandlingen sköts till största delen lokalt i ett markväxtsystem. Hedeskoga 
avfallsanläggning ligger i ett intressant naturområde och Skåneleden passerar i 
närheten. 

7.1.3 Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg 

Trelleborgs avfallsanläggning ligger i västra Trelleborg. Tyngdpunkten i verksamheten 
ligger på omlastningsstationen samt sorteringen av blandat avfall. År 2017 omlastades 
cirka 26 000 ton icke farligt avfall inklusive förpackningar och returpapper, och omkring 
7 000 ton avfall sorterades.  

På anläggningen finns en förbehandlingsanläggning för lakvatten som år 2017 
behandlade drygt 100 000 m3 lakvatten från Trelleborgs avfallsanläggning och 
angränsande deponi. Delar av anläggningen har återställts till ett rekreationsområde 
och angränsar till Albäcksskogen. 

Under år 2019 genomfördes ett projekt med mål att ta fram ett åtgärdsprogram för 
hanteringen av PFOS i lakvatten från Albäcksdeponin samt att förhindra recirkulering 
av PFOS.  
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7.1.4 Måsalycke avfallsanläggning, Sankt Olof 

Måsalycke avfallsanläggning ligger vackert inbäddad i skogen utanför  
Sankt Olof i Simrishamns kommun. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på omlastning 
av avfall samt sortering av blandat avfall. År 2017 omlastades omkring 15 000 ton avfall 
och cirka 3 000 ton sorterades. 

Allt uppkommet lakvatten hanteras lokalt på anläggningen. Under de kommande åren 
kommer mycket arbete att läggas på avslutning och efterbehandling av den gamla 
deponin. Inom anläggningen, som till största delen omfattar skog, finns ett flertal av 
Skogsvårdsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper. 

 

7.2 Övriga avfallsanläggningar i regionen 
7.2.1 Spillepengs avfallsanläggning 

Spillepengs avfallsanläggning norr om Malmö är en konstgjord halvö som sträcker sig 
en bit ut i Öresund. Särskilt för Spillepeng är att det finns anläggningar för 
bränsleberedning och slaggsortering, samt lager för brännbart avfall. Här finns även en 
deponi för farligt avfall och en deponi för vanligt avfall. År 2017 behandlades drygt 30 
000 ton avfall genom bränsleberedning på anläggningen, och runt 120 000 ton slagg 
sorterades. Omkring 6 000 ton farligt avfall och 5 000 övrigt (icke farligt) avfall 
deponerades. Anläggningen har ett rikt fågelliv med bland annat en stor boplats för 
backsvalor. I anslutning till anläggningen finns både industriområden, ett 
rekreationsområde och ett naturreservat. 
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7.2.2 Övriga avfallsanläggningar 

Utöver avfallsanläggningarna i kommunerna och som drivs av Sysav finns även ett 
flertal andra anläggningar som är av betydelse för avfallshanteringen lokalt eller i 
regionen. 

I tabell 8 redovisas en översiktlig sammanställning över tillståndspliktiga 
avfallsanläggningar, samt avfallsanläggningar som hanterar större mängder avfall i 
respektive kommun. Andra viktiga anläggningar som hanterar avfall är kommunala 
reningsverk, hamnar som hanterar avfall från fartyg i hamn, 
bildemonteringsanläggningar samt anläggningar som enbart hanterar avfall från egen 
verksamhet. 
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Tabell 8 Övriga avfallsanläggningar i kommunerna 
 

HUVUDMAN LOKALISERING BEHANDLINGS-

METODER 

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS 

Kävlinge -    

Lomma Ramneskogs 
Recycling AB 

   

Simrishamn -    

Sjöbo Tekniska 
förvaltningen 

Sjöbo Mellanlagring 
och viss 
mekanisk 
bearbetning 
(flisning/krossni
ng) 

Asfalt, betong och 
trädgårdsavfall 

Skurup Ekdahl Miljö AB Skurup Mellanlagring Returglas (på uppdrag av 
Svensk Glasåtervinning) 

Svedala Svedala 
kommun 

Svedala Kompostering  Trädgårdsavfall 

Tomelilla -    

Trelleborg Tekniska 
förvaltningen 

Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Park- och trädgårdsavfall, 
schaktmassor, asfalt 

 Ramneskogs Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Skrotupplag 

 Anderslövs och 
Smygehamns 
ÅVC 

Anderslöv/Smy
gehamn 

Mellanlagring 
samt flisning 
och 
kompostering 

Brännbart avfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, trä/virke, 
papper/well, glas, metall, 
farligt avfall och loppis 
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HUVUDMAN LOKALISERING BEHANDLINGS-

METODER 

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS 

 Lt Entreprenad 
AB 

Anderslöv Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jord, sten (jordmassor), bygg- 
och rivningsavfall (betong, 
tegel, asfalt, trä) samt annat 
trä från jordbruk, 
trädgårdsnäring, vattenbruk, 
skogsbruk 

 Miljöfabriken 
2000 AB 

Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

 Material Teknik 
& Återvinning 
AB 

Anderslöv Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

 Ågab Syd AB Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

Vellinge Kretslopp & 
Recycling 
Sverige 

Vellinge Återvinning Jordbruksplast 

Ystad Flera 
anläggningar 
som drivs av 
bl.a. RagnSells, 
BioRec  
m fl 

Ystad Mellanlagring, 
sortering 

Slam, jord och massor 

 Ystads kommun Ystad Mellanlagring, 
sortering, 
krossning, 
kompostering 
och utfyllnad 
(för framtida 
rekreationsomr.) 

Asfalt, betong, sten, jord, 
slam från gatubrunnar m.m. 
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7.3 Anläggningar utanför kommunerna 
Utanför kommunerna finns flera anläggningar som används för återvinning och 
bortskaffande av avfall som uppkommit inom kommunerna. De viktigaste av dessa 
anläggningar är: 

• Biogasanläggningar, till exempel Karpalund, Söderåsen och Laholm 

• Behandlingsanläggningar för farligt avfall, till exempel Fortum i Kumla 

• Anläggning för omhändertagande av aska på Langöya i Norge 

• Materialåtervinningsanläggningar för olika fraktioner 
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1 Bakgrund 
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som kommunerna. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och 
Länsstyrelsens sammanställning (NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om 
nedlagda deponier, inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
och miljön. Har kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och 
vidtagna åtgärder redovisas för gällande deponier. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport (6760) till föreskrifterna bör det för varje deponi 
anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, 
deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som 
deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga. 

Enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. De 
deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall. 

2 Genomförd inventering  
och riskklassning 

I de flesta av de tio kommunerna har en inventering av nedlagda deponier genomförts sedan 
många år tillbaka. I samband med inventeringen har även en preliminär riskbedömning ofta 
utförts, utifrån exempelvis intervjuer med personer som är eller har varit anlitade av 
kommunen eller med personal på åkerier och vissa industrier. I flera kommuner har 
dessutom någon form av hydrogeologisk undersökning genomförts. Deponierna har sedan 
klassats utifrån risker och behov av åtgärder. 

Den riskbedömning som gjorts av kommunerna och som redovisas i denna bilaga utgår i de 
flesta fall inte från Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). De kommuner som 
har genomfört riskbedömning enligt MIFO är Vellinge och Sjöbo kommun, och i viss 
utsträckning även Svedala och Kävlinge kommun.  
Kommunerna har gjort bedömningen enligt en fyrgradig skala med ungefär följande 
innebörd: 

1 – Mycket stor risk, mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs 
2 – Stor risk, mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande 
3 – Måttlig risk, begränsade åtgärder behövs 
4 – Liten risk, inga åtgärder behövs 
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Mot bakgrund av krav som tillkommit efter den första inventeringen och riskklassningen, har 
det bedömts att informationen om de gamla avfallsupplagen i flera av kommunerna behöver 
uppdateras. Det har även bedömts att en fördjupad riskbedömning, med en förnyad 
klassning och för vissa deponier ett förslag till program över skyddsåtgärder, bör tas fram. 

Baserat på riskklassningen har kontroller utförts på vissa deponier vad gäller exempelvis 
grundvatten, ytvatten och metangas. Vid vissa deponier har även åtgärder vidtagits. 

3 Resultat av inventering  
och riskklassning 

I detta kapitel redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i 
kommunerna, som även redovisades i kommunernas tidigare avfallsplaner. I kommunerna 
har sammanlagt 157 stycken nedlagda deponier identifierats. Av dessa har 6 stycken riskklass 
1, 26 stycken riskklass 2 och 37 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4 eller har ej 
riskklassats. 

Sammanställningen bygger på uppgifter från tidigare avfallsplaner, i vissa fall uppdaterade 
eller kompletterade med ytterligare uppgifter om till exempel verksamhetsutövare.  

Uppgifter om deponerade mängder och deponins utbredning har för merparten av 
deponierna inte funnits tillgängliga, varför dessa uppgifter inte redovisas. Respektive 
kommun kan ha tillgång till ytterligare uppgifter utöver de som redovisas i nedan.  
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Tabell 1 Nedlagda deponier 

KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Kävlinge Kävlingetippen Hushållsavfall Grusmarken 13 Iordningställt 1940-1958 Kävlinge kommun 3 

Kävlinge Betongfabriken Byggavfall, 
schaktmassor 

Stora Harrie 
29:63 

Iordningställt 19??-19?? Kävlinge kommun 3 

Kävlinge Lackalänga Hushållsavfall/ 
Industriavfall 
 
 

Lackalänga 
24:3, 22:4 

Cirka 5% av upplaget 
togs bort i samband 
med byggnaden av 
Västkustbanan. 
Borttaget avfall 
deponerades av Sysav 
på Spillepeng. 
Resterande område är 
iordningställt. 

19??-1966 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Måsängen Hushållsavfall, 
schaktmassor 

Kävlinge 36:7 Iordningställt som 
parkområde 

1930-1955 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Glacéläder Industriavfall/ 
Farligt avfall 
 

Möller 2, 
Kävlinge 36:7, 
Stora Harrie 
29:96, Stora 
Harrie 29:5 

Sanering av området 
inklusive täckning av 
gamla slam- och 
avfallstippar 
genomfördes under 
1995 och 1996. Området 
används idag för 
rekreation. 

1898-1989 Glacéläderfabriken 3-4 (MIFO) 

Kävlinge Furulund Byggavfall, 
schaktmassor 

Furulund 2:98 I huvudsak återställt 19??-19?? Lundfrakt 3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Kävlinge Dösjebro Hushållsavfall/ 
Industriavfall 
 

Ålstorp 1:1 Geotekniska 
förstärkningar har 
utförts och fåran för 
Saxån har grävts om 
på större avstånd från 
Dösjebroupplaget. 

19??-1973 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Löddeköpinge, 
Norrevång 

Hushållsavfall Håkantorp 3:30, 
3:2, 
Löddeköpinge 
8:4 

kontrollprogram 19??-1988 Sysav 3 (MIFO) 

Kävlinge Högs tegelbruk Byggavfall, 
schaktmassor 

Hög 29:2  19??-1992  3 (MIFO) 

Kävlinge Lilla Harrie Hushållsavfall Lilla Harrie 
28:1 

Iordningställt 1952-1965 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Löddesborg Avloppsslam Löddeköpinge 
92:26 

Återställt 1966-1976  4 

Kävlinge Löddesborgs gods Hushållsavfall Löddeköpinge 
92:26 

 19??-19??  4 

Kävlinge Vikhögs hamn Hushållsavfall Vikhög 1:28  19??-1954   

Kävlinge Barsebäcks hamn Hushållsavfall Barsebäcks 
fiskeläge 1:1, 
Barsebäck 38:3 

 19??-1954  3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 0) 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor 
från Trafikverket 

Lomma 22:5, 
22:6 

Lomma 22:6 är 
bebyggd 

Startades 
1955-1960, 
avslutades 
1967-1973 

 3 (2009) 

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 1) 

Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 22:11>3, 
Lomma 26:3 

Delar av Lomma 22:11 
är bebyggd.  

1970-1978  3 (2009) 

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 2) 

Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, bygg-
nadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ av 
avfall som syns på 
flygfoto från 1978. 

Lomma 22:13>1, 
22:14, 26:3 

 1970-1978  3 (2009) 

Lomma Naturreservatet 
Slättängs-
dammarna  
(Löpnr. 3) 

Troligtvis en utfylld 
lertäkt i de centrala 
delarna av 
naturreservatet. 

Oklar 
lokalisering 

 Ca 1965-
2002 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Naturreservatet 
Östra dammen, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 4) 

Okänt material, 
hushållsavfall och 
diverse 

Oklar 
lokalisering 

    

Lomma Lomma Lergravar 
norr om 
Prästbergavägen 
(Löpnr. 5 och 6) 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall. Mellanlagring 
trädgårdsavfall och 
asfaltsmassa.  

Lomma 21:34  1900-talets 
början-
2009 

 2 (2002) 

Lomma Habo-tippen, 
Lomma kommun 
(Löpnr. 7) 

Hushållsavfall, latrin Lilla Habo 1:7   Början på 
1930-talet-
1938 

 3 (2018) 

Lomma Märgelgraven vid 
Leråkra, Flädie 
sophantering 
(Löpnr. 8) 

Avfallsdeponier - 
Hushålls-, trädgårds- 
och industriavfall, 
skrot, ≥ 1 bil på 30-
talet 

Fjelie 2:11, 
Fjelie 9:22 

Utfyllnad mellan två 
f.d. banvallar. 

Ca 1930-ca 
1975 

 2 (2018) 

Lomma Söder om 
Lumabyvägen, fd 
Lomma kommuns 
avfallsdeponi 
(Löpnr. 9) 

Okänt material, 
parkavfall, schakt-
massor från gatu- 
och ledningsarbeten 

Lomma 21:34 Området ingår i Östra 
dammarnas 
naturreservat. 

Början av 
1900-talet-
2009 

 1 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Norr om Lilla 
Lomma, AB Lomma 
tegelfabrik (Löpnr. 
10) 

Hushålls-, träd-
gårds-, industri-, 
byggnadsavfall, 
rivningsmaterial, 
schaktmassor, plåt, 
slamsten, organiskt 
material m.m. Har 
använts som 
"smygtipp" enl. 
boende i området. 

Lomma 24:6>2, 
24:12>2, 24:22, 
24:30, 24:34 

Tillstånd utfyllnad av 
täktområde 1982-1983. 
Två geotekniska 
undersökningar 2001. 
Lomma 24:22, 24:30, 
24:34 är bebyggda. 

1960-talet-
tidigast 
1986 

 2 (2002) 

Lomma Domedejla mosse 
(Löpnr. 11) 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Borgeby 16:8 Området ingår i 
Domedejla mosses 
naturreservat 

1940-1950-
talet 

 1 (2018) 

Lomma Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 12) 

Krossade 
asbestcement-
plattor på en sträcka 
av ca 250 m 

Lomma 26:3>1 
(N åkanten av 
Höje å, SV 
Lomma k:a). 
Eventuellt Lilla 
Habo 3:1 

Delvis övertäckt med 
jordmassor. 
Utfyllnadshöjd ca 1,5 
m. Området är ett 
rekreationsområde 
och ligger intill ett 
koloniområde. 

Mitten av 
1960-talet 

 1 (2018) 

Lomma Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 13) 

Krossat 
asbestcement-
material på en 
sträcka av ca 150 m 

Lomma 33:11>1 
(V åkanten av 
Höje å, mitt för 
cementbolaget
s 
gårdsbyggnad) 

Täckt med jordmassor 
och besått med gräs. 
Utfyllnadshöjd ca 1 m. 
Anlagd parkyta. 

Början på 
1960-talet 

 2 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 14) 

Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (N 
delområdet) 

Kontrollprogram 1971-1977  3 (2018) 

Lomma Haboområdet; 
Lomma kommuns 
tipp. AB Eurocs 
(Skånska cement) 
område (Löpnr. 15) 

Avfallsdeponier - 
Hushålls-, industri- 
och trädgårdsavfall, 
spillolja, bilar, 
vitvaror. 

Lilla Habo 3:2, 
3:9. Lomma 
26:3, 33:11. 

Ridhus i nordöstliga 
delen.  
Rekreationsområde  
ligger direkt intill 
koloniområde, 
brukshundsklubb och 
båtuppställningsplats. 

1964-1970-
talet 

 3 (2018) 

Lomma Haboområdet; 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 16) 

Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
metallskrot, tegel, 
trä. Transport-vägar 
av slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (S 
delområdet) 

Fyllningens mäktighet 
1-7 m. 1991 
konstaterades 
genomträngning av 
lakvatten till Höje å. 
Båtuppläggningsplats 
anlagd 2008 över 
deponi. 
Kontrollprogram 

1969-1977  3 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Pråmlyckan (två 
deponier). Södra 
deponin (dammen) 
och norra deponin 
(Löpnr. 17) 

Avfallsdeponier - 
Norra: hushålls-, 
trädgårds-, industri-, 
byggnads-, grov-, 
plast- och 
pappersavfall, 
rivningsmaterial, 
jord, restmaterial 
från 
tegelbalkstillverknin
g m.m. Södra: 
byggnads- och 
rivningsmaterial. 
Tillförseln av 
hushålls- och 
trädgårdsavfall 
skedde 
okontrollerat. 

Lomma 22:12, 
26:3 

Norra deponin: 
tillstånd deponering 
1983 för rena massor. 
Ändrade villkor i nytt 
beslut 1984, bl.a. krav 
på omhändertagande 
av slam från 
sedimenteringsbrunn.                                        

Norra 
deponin 
startades 
1955-1960 
och 
avslutades 
efter 1984. 
Södra 
deponin 
delvis 
igenfylld 
1991. 

 3 (2009) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 18) 

Granulerat avfall, 
hushållsavfall, 
rötslam, schakt-, 
rivnings- och 
muddermassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 
Otillåten deponering 
av oljefat, dunkar, 
plast m.m. 
konstaterad 1985, 
ska ha tagits bort 
samma år. 

Lomma 25:1>5, 
33:11>1, Lilla 
Habo 3:3 (tid. 
stä 159) 

Mäktighet ca 6-8 m. 
Åtminstone t.o.m. 1986 
leddes vatten vidare 
till området söder om 
för att sedan pumpas 
ut i Höje å. Delar av 
Lomma 25:1 är 
bebyggd. 
 

1969-1989  3 (2018) 

Lomma Bl.a. Lilla Östra 
dammen, 
Fastighets AB 
Sulcus (Löpnr. 19) 

Avfallsdeponier - 
byggnads- och 
trädgårdsavfall 

Lomma 11:56 
(ev.), 11:274, 
11:276, 24:6, 
24:17, 27:38 

Utfyllnad 1-2 m i vissa 
delar, mycket av 
området under vatten. 
Delar av fastigheten 
Lomma 11:56 är 
sanerad. Lomma 11:274, 
Lomma 11:276 och 
Lomma 24:17 är 
bebyggda.   

Tidigast 
1975 

 2 (2018) 

Lomma Habo Gård (Löpnr. 
20) 

Flygfoton visar att 
dammarna var större 
vid 1965, men ingen 
information som 
verifierar utfyllnad 
finns. 

Lilla Habo 1:6, 
Stora Habo 1:7, 
Oklar 
lokalisering 

 Tidigast 
1965 – 
senast 
2002 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Märgelgrav vid 
Laxman Åkarp 
(Löpnr. 21) 

Hushållsavfall (i 
mindre skala). Här 
tömdes Fjelie kyrkas 
kompost en gång 
per år. 

Oklar 
lokalisering 

 Ca 1930-
1963 

  

Lomma Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 0) 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor från 
Trafikverket 

Lomma 22:5, 
22:6 

Lomma 22:6 är 
bebyggd 

Startades 
1955-1960, 
avslutades 
1967-1973 

  

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 1) 

Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 22:11>3, 
Lomma 26:3 

Delar av Lomma 22:11 
är bebyggd.  

1970-1978   

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 2) 

Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, bygg-
nadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ av 
avfall som syns på 
flygfoto från 1978. 

Lomma 22:13>1, 
22:14, 26:3 

 1970-1978   
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Simrishamn Måsalycke 
avfallsanläggning 

 Måsalycke 4:3 Pågående verksamhet, 
men sluttäckning 
påbörjad 

   

Simrishamn  F d Ehrnbergs 
Läder, 
Sofielustdeponin, 
Simrishamn 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Vemmerlöv 
87:1 

   1 

Simrishamn F d Ehrnbergs 
läder, 
industrideponi i 
Simrishamn 

Garveri - 
krombaserad 

Garvaren 3, 
Garvaren 13, 
Simrishamn 3:1 

   1 

Simrishamn Borrbytippen  Borrby 7:1     

Simrishamn Gladsax Hallars 
tipp 

 Gladsax Hallar 
1:1 

    

Simrishamn Vallbytippen  Vallby 103:2. 
(Ska vara 
Glimminge 
39:7) 

    

Simrishamn Åkarpstippen Åkarp 
8:2 

 Åkarp 8:2, 
Åkarp 2:5 

    

Simrishamn Tippning i Kiviks 
hamn 

 Mellby 3:121     

Simrishamn Kyhlstippen  Hoby 18:18, 
Hoby 103:1 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Simrishamn Listarumstippen  Listarum 1:17, 
Listarum 28:1, 
Listarum 1:48. 
(Även Listarum 
3:14 ingår i 
tippområdet) 

    

Simrishamn Ravlundatippen  Ravlunda 28:1     

Simrishamn Stengården tipp  Simris 20:33, 
Simris 10:17, 
Simris 10:18 

    

Simrishamn Gyllebotippen  Vemmerlöv 
87:1, 
Vemmerlöv 
98:1 

    

Simrishamn Tommarptippen  Tommarp 151:2     

Simrishamn Borrby  Borrby 42:1     

Simrishamn Åkarpstippen  Åkarp 6:4. 
(Finns en tipp 
till i Åkarp, 
eller är det 
samma som på 
Åkarp 2:5?) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Sjöbo Ommadeponin Hushållsavfall tom 
1978, sedan 
trädgård- och 
rivningsavfall 

Sjöbo Omma 
2:2 

Kontrollprogram finns. 
Under 2017-2018 
genom-fördes Mifo fas 
1, lakvattenutredning, 
geohydrologisk 
utredning, förslag på 
framtida behandling av 
lakvatten. Uppdaterat 
kontroll-program tas 
fram 2019. 

1958-2002  2 (MIFO) 

Sjöbo Bjärsjölagård 
Sjömossen 

Hushållsavfall Bjärsjölagård 
1:118 

Mifo fas 2 under 2016 1945-1976  2 (MIFO) 

Sjöbo Fränninge Hushållsavfall Fränninge 31:4 Mifo fas 2 under 2016 1964-1974  2 (MIFO) 

Sjöbo Ry Hushållsavfall, 
byggmaterial, 
oljefat? 

Ry 3:14 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2021 

1965-1974  2 (MIFO) 

Sjöbo Näsby Hushållsavfall Näsby 3:4 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2021 

1965-1974  3 (MIFO) 

Sjöbo Vanstad Hushållsavfall Vanstad 25:1 Mifo fas 2 under 2015 1958-1979  2 (MIFO) 

Sjöbo Äsperöd Hushållsavfall Vanstad 18:50 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2022 

1968-1980  3 (MIFO) 

Sjöbo Röddinge Hushållsavfall Röddinge 1:1 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2022 

1962-1972  3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Sjöbo Knickarp Hushållsavfall Elsagården 1:1 Mifo fas 2 under 2016 1960-1974  3 (MIFO) 

Sjöbo Sövde Hushållsavfall Sövde 2:1 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2020 

1969-1978  2 (MIFO) 

Sjöbo Blentarp Hushållsavfall Blentarp 23:10 Mifo fas 2 under 2015 1970-1979  2 (MIFO) 

Sjöbo Everlöv Hushållsavfall Everlöv 15:1 Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2020 

1954-1969  2 (MIFO) 

Skurup Industrideponi, 
Västergatans 
förlängning 

Industrideponi Skurup 51:32 
Skurup 51:33 

   3 

Skurup Rydsgård Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örsjö 18:3     

Skurup Skurup Västra 
Industriområde 

Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Skurup 51:20  1955-1977  2 

Skurup Skurup Örsjö I Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Solberga 21:1    2 

Svedala Tjustorps 
avfallsupplag 

Schakt- och 
rivningsmassor, 
trädgårds- och 
grovavfall 

 Kontrollprogram 1980-1985  2 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Svedala Bara tegelbruk Schakt- och 
rivningsmassor, 
trädgårdsavfall mm 

 Kontrollprogram 1967-1978  2(MIFO) 

Svedala Grönljungstippen Grov- och trädgårds-
avfall, div. industri- 
och byggavfall, slam 
från reningsverk, 
latrin mm 

  1970-1978  2(MIFO) 

Svedala Gamlegård, 
Klågerup 

Hushålls-, bygg- och 
industriavfall, massor, 
trädgårdsavfall och 
latrin 

 Kontrollprogram 1950-1970  2(MIFO) 

Svedala Holmeja 
avfallsupplag 

Främst hushållsavfall, 
schakt- och 
rivningsmassor samt 
trädgårdsavfall 

  1953-1963  2(MIFO) 

Svedala Hästhagen, 
Börringe 

Rivningsmassor 
samt trädgårds och 
skogsavfall 

  1975-198?  4 

Svedala Kullebo, 
Lemmeströ 

Avloppsslam, skrot, 
grovavfall mm 

 Återställd 1950-197?  3(MIFO) 

Svedala Västra Kärrstorp Avfall från behandling 
av kommunalt 
avloppsvatten 

 Återställd 1971-1974  4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Svedala Harakärr Hushållsavfall och 
park- och trädgårds-
avfall, men även 
industri- och 
byggavfall mm 

  1967-1978  2(MIFO) 

Svedala Västerkulla Schaktmassor och 
Trädgårdsavfall 

 Återställd 1960-197?  4 

Svedala Österkulla (Bjeret) Mest rivnings- och 
schaktmassor samt 
växtavfall mm 

  1975-1987  3(MIFO) 

Svedala ”Sveagatan” Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1930-1955  4 

Svedala Nordv. vägkorsn. Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1960-1965  2(MIFO) 

Svedala Sydost vägkorsn. Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1960-1967  4 

Svedala Råkulla Hushållsavfall   1950-1960  3(MIFO) 

Svedala Sockerbruket, 
Svedala 

Hushålls-, grov- och 
trädgårdsavfall 

  1955-1958  4 

Svedala Marbäck, Svedala Latrin   1940-1967  4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Svedala Svedala Arbrå Gjuterisand. 
Täckning 
medschakt- och 
rivningsavfall 

  1975-1986  2(MIFO) 

Tomelilla Onslunda soptipp Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Valleberga 
155:1 

    

Tomelilla Nymölla Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Nedraby 8:2     

Tomelilla Övrabyborg Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Övrabyborg, 
Övrabyborg 
35:1 

    

Tomelilla Karlsberg Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Södra 
Kvärrestad 8:3 

    

Tomelilla Toarp Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Toarp 3:15     

Tomelilla Örup Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örup 1:1     

Tomelilla Djupadal Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Ullstorp 122:1     
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Tomelilla Tipp Tulleboda Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Tulleboda 1:2     

Tomelilla Forsemölla 
barkdeponering 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Kristinehov 1:1     

Tomelilla Tipp Ängavången Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Andrarum 2:1     

Tomelilla Tomelilla Onslunda 
soptipp 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Onslunda 5:48     

Trelleborg Skåre hamn 
(väster) 

Främst 
utfyllnadsmassor, 
inget farligt avfall 

  ?-1960-
talet 

 4 

Trelleborg Maglarps 
skjutbana, 7:3 

Gummimassor   ?-1970-talet  4 

Trelleborg Maglarp 36:3 Träd   1973-1976  4 

Trelleborg Maglarp 28:20 Rivningsavfall och 
schaktmassor 

  1970-talet-
2001 

 4 

Trelleborg Albäcksborg  
(Maglarp 14:5) 

Diverse material, ej 
farligt avfall 

 Lakvattenanläggning 
anlagd 2009-2010. 
Tekniska förvaltningen 
ansvarar för drifts och 
genomförande av 
kontrollprogram. 

?-?  4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Trelleborg Skegrie 6:118 Hushålls-, grov- och 
byggnadsavfall 

  ?-1973  4 

Trelleborg Albäcks äldre 
avfallsupplag 
(Väster Jär 1:1) 

Hushålls-, grov- och 
byggnadsavfall 

  1950-1975  1 

Trelleborg Sjövik 
(Reningsverket 1, 
Lastbilen 1) 

Rivningsmassor, 
hushålls- och 
industriavfall 

  1950-1955  4 

Trelleborg Trelleborgs Hamn 
(Bogsprötet, 
Kompassen) 

Gummirester, 
organiskt avfall, 
rivnings- och 
schaktmassor 

  1935-1945  4 

Trelleborg Östra Värlinge Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Idala (Gislöv 70:2) Rivnings- och 
hushållsavfall samt 
latrinstation 

 Kontrollprogram 
avslutat 2009 då risk 
för urlakning av 
deponin bedöms som 
liten. 

?-1969  4 

Trelleborg Böste Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Väster om Smyge 
hamn (Östra Torp 
5:10) 

Hushålls- och 
industriavfall 

  1952-1955  4 

Trelleborg Kalkgravarna (Östra 
Torp 15:4, 15:5) 

Industri- och 
hushållsavfall 

  ?-1972  4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Trelleborg Kalkberget 
(Östra Torp 15:7, 
15:2) 

Industriavfall 
bestående främst av 
organiskt avfall 

  ?-?  4 

Trelleborg Smyge skolområde 
(Smygeskolan 1) 

Hushålls- och 
grovavfall samt 
schaktmassor 

  ?-?  4 

Trelleborg Dalahill (Äspö 4:2) Hushållsavfall   1952-1958  4 

Trelleborg Smygehamn 30:2 Hushålls-, industri- 
och grovavfall 

  1952-1970-
talet 

 4 

Trelleborg Beddingestrand 
(Lilla Beddinge 21) 

Hushållsavfall   ?-?  4 

Trelleborg Sotemosse Oklart innehåll, men 
troligtvis främst 
organiskt material 
från Jordberga 
sockerbruk 

  ?-?  4 

Trelleborg Hönsinge Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Stensgård Schaktmassor   1960/1970-
talen 

 4 

Trelleborg Sörby (Grönby 9:12) Hushållsavfall 
 

  1950-talet-
1977 

 4 

Trelleborg Tappersberg 
(Anderslöv 2:68) 

Hushålls- och 
industriavfall samt 
industriellt och 
kommunalt slam 

 Tekniska förvaltningen 
ansvarar för 
genomförande av 
kontrollprogram 

1950-talet-
1977 

 2 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Trelleborg Gamla Anderslöv 
(Anderslöv 1:60) 

Hushålls- och 
latrinavfall 

  1940/1950-
talen 

 4 

Trelleborg Domme Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Åkermans damm 
(Fru Alstad 20:4) 

Byggavfall   ?-?  4 

Trelleborg Fru Alstad  Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Minnesberg (Västra 
Alstad 25:1) 

Industri- och 
hushållsavfall 

  ?-1970-talet  4 

Trelleborg Tegelhålet 
(Minnesberg 1:44) 

Hushålls- och 
industriavfall 

  ?-1990-
talet 

 4 

Trelleborg Klörup 13:5 Grovavfall   1990-talet  4 

Trelleborg Klörup 8:9 Delvis organiskt 
material 

  1980-talet  4 

Trelleborg Liljemärke 1:6 Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Lilla Beddinge 30:2 Hushålls-, industri-, 
och grovavfall 

  1958-1970-
tal 

 4 

Trelleborg Västra Alstad 25:1 Industriellt avfall 
från tegelbruk 

  1950?-
1970/80-tal 

 4 

Trelleborg Klörup 20:1 Slam, bl.a. krom   1970-talet  4 

Vellinge Vellingetippen                                                   
 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

Eskilstorp 1:1 Övertäckt, idag dunge 1960-1973 Vellinge kommun 3(MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Vellinge Höllvikentippen                      
                         

Hushållsavfall, 
byggavfall 

Lilla Hammar 
17:60 och 49:1 

Övertäckt, idag 
friluftsområde 

1940-1975 Vellinge kommun 2(MIFO) 

Vellinge Skanör-
Falsterbotippen                   

Hushållsavfall Skanör 2:1 Övertäckt, idag grönyta 1962-1978 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Skanör-Falsterbo 
gamla avfallsupplag 

Hushållsavfall, 
massor 

Skanör 2:1 Övertäckt med sand 1950-1962, 
även 
senare för 
massor 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Flommen Hushållsavfall Skanör 2:1  1950-1962 Vellinge kommun 4(MIFO) 

Vellinge Håslövstippen                           
                                       

Hushållsavfall Södra Håslöv 
2:13 

Området uppodlat 1940-1950 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Axeltofta                                    Grovavfall från 
jordbruksfastigheter 

Axeltofta 1:1  1940-talet-
1973 

Deponin användes 
av närliggande 
fastigheter 

4(MIFO) 

Vellinge Sjunkebjär                                
 

Grovavfall, 
trädgårdsavfall och 
byggavfall 

Hököpinge 65:1 Övertäckt med matjord 1950-talet Deponin användes 
av närliggande 
fastigheter samt av 
kyrkan. 

3(MIFO) 

Vellinge Högalundstippen                      
 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

Hötofta 18:24 Övertäckt, idag 
betesmark 

1949-1955 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Mellan-
Grevietippen                 
 
                                          

Hushållsavfall Mellan-Grevie 
16:6 

Övertäckt, idag under 
väg 

Början av 
1940-talet-
början av 
1970-talet 

Vellinge kommun 3(MIFO) 
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GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Vellinge Västra 
Ingelstadtippen                                              
 

Grovavfall Ingelstad 12:21 
resp. Ingelstad 
26:1 (läget 
osäkert)? 

 Början av 
1950-talet-
början av 
1970-talet 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Carl F:s åkeri                            
                                         

Byggavfall Arrie 31:37, 
Arrie 17:1, Arrie 
25:1 

Övertäckt, idag 
naturområde 

1960-1973 Carl F AB 2(MIFO) 

Vellinge Månstorps 
kommuns  
avfallsupplag  

Hushållsavfall Arrie 31:45 Övertäckt, idag 
naturområde 

1960-talet-
1974 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Industribyn                                
 

Grovavfall och 
trädgårdsavfall 

Vellinge 99:1, 
Eskilstorp 
14:100, 
Eskilstorp 
14:99 

Idag industriområde 1950-talet-
1960-talet 

Avfallsupplaget 
användes i 
huvudsak av 
kringliggande 
fastigheter vid den 
aktuella tidpunkten. 

4(MIFO) 

Vellinge Herrestorpstippen                    
 

Hushållsavfall, visst 
industriavfall 

Herrestorp 5:2, 
Västra Grevie 
23:4 

Övertäckt, idag delvis 
uppodlat 

1958-1960 Vellinge kommun 4(MIFO) 

Ystad Löderup Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Hagestad 18:17  1955 - 1971 Löderups kommun. 
Stängdes förmodligen 
i samband med 
kommun-
sammanslagningen 
1971, då Löderups 
kommun uppgick i 
Ystads kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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BETECKNING 
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GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Ystad Löderup Hushållsavfall 
 

Hagestad 24:1  1955 - 1971 Löderups kommun. 
Stängdes 
förmodligen i 
samband med 
kommunsamman-
slagningen 1971, då 
Löderups kommun 
uppgick i Ystads 
kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad Öja soptipp Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Herrestad 
68:66 

 1950-talet - 
1973 

Herrestads kommun 
efter 1952. Uppgick i 
Ystads kommun i 
och med 
kommunsamman-
slagningen 1971. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad Bjäresjö 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Bjäresjö 8:1  1955 - 1971 1954 beviljades en 
privat markägare 
rätten att öppna en 
soptipp på platsen. 
Vid någon tidpunkt 
tog Ljunits kommun 
över skötseln. Beslut 
om nedläggning togs 
1970. Lades ned 1971, 
efter kommun-
sammanslagningen 
då Ljunits kommun 
uppgick i Ystads 
kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Ystad Ystad Glemminge 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Glemminge 37:7 Plantering 1975 1971 - 1973 Ystads kommun Ingen risk-
bedömning 
gjord 

Ystad Ystad Skårby 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Skårby 20:6  ? - 1971 Ljunits kommun. 
Stängdes troligen i 
samband med 
kommun-
sammanlagningen 
1971, då Ljunits 
kommun uppgick i 
Ystads kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad soptipp  Hushållsavfall Sandskogen 2:1 Kommunen har anlagt 
en anläggning för det 
avfall som uppstår i 
kommunens bygg-, 
gatu- och parkverk-
samhet samt börjat 
anlägga ett 
rekreationsområde på 
delar av fastigheten. 

1954 - 1973 Ystads kommun Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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1 Introduktion 
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge, Ystad benämns hädanefter som kommunerna. Kommunernas 
avfallsplaner och den regionala kretsloppsplanen för år 2016–2020 innefattar tre 
fokusområden. Till fokusområdena hör sammanlagt åtta mätbara mål som är 
gemensamma för samtliga kommuner. Härutöver har några av kommunerna egna mål 
inom vissa områden. Målen är följande: 

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. 

c) År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 (Trelleborgs kommun). 

d) År 2020 är matsvinnet i kommunens verksamheter/storkök mindre än år 
2015 (Trelleborgs kommun). 

2. Hållbar sortering med ökad återvinning 

a) År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. 

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. 

d) År 2020 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut matavfall, 
farligt avfall, förpackningar och tidningar (Trelleborgs kommun). 

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. 

d) År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 (Trelleborgs kommun). 

e) År 2020 är den totala mängden grovavfall per person mindre än år 2015 (Sjöbo 
kommun). 

I syfte att nå målen har kommunerna under planperioden genomfört olika 
åtgärder, gemensamt eller var för sig. Nedan presenteras kortfattat genomförda 
åtgärder med koppling till respektive mål. 
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2 Åtgärder 
I kapitel 2.1 och 2.2 presenteras ett urval av kommunernas gemensamma åtgärder och 
kommunspecifika åtgärder. 

2.1 Gemensamma åtgärder 
Nedan beskrivs åtgärder som genomförts av kommunerna gemensamt och hur 
åtgärderna är kopplade till målen. 

 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) 

Kampanjsida och stor 
uppmärksamhet i sociala 
medier. 

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 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 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 

 Nikotinkaninen – nudging för att minska 
nedskräpning på busshållplatser. (2018) 

56 % minskad 
nedskräpning under 
mätperioden. 

2c 

 Utbildningsdag kring avfallsminimering. 
(2018) 

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

1a 

 Nej till onödig grej. Kampanj för att 
uppmärksamma kopplingen konsumtion 
och avfallsmängder samt vikten att minska 
avfallet. (2019) 

Draghjälp av influensers 
och positivt mottagande. 
Webbsidan finalist för 
Publisherpriset. 

1a 

 Kampanj för att uppmärksamma 
nedskräpningen planeras för 2020. 

Syns i sociala medier och 
på offentliga platser.   

2b, 2c 

 Kampanj för att uppmärksamma 
utsortering av förpackningar planeras 2020. 

Fortsättning på 
Plastpolisen/Plastkastet. 

2b 
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2.2 Kommunspecifika åtgärder 
Nedan beskrivs genomförda åtgärder som har genomförts av respektive kommun och 
hur åtgärderna är kopplade till målen. 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Kävlinge Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Införande av obligatorisk 
matavfallsutsortering. (2016–2017) 

58% utsortering (2018) 2a 

 Aktiviteter under skräpplockarveckan för 
att engagera skolor, villaföreningar, 
organisationer mm att plocka skräp. 
(2016–2019)  

Högt deltagande. 2c 

 Inköp av ny sopbil som går på biogas. Minskad förbrukning av 
fossila bränslen. 

3b 

    

Lomma Minska IT-avfallet genom metoden 
Översta steget. (2018) 

Flera aktiviteter har inte 
kunnat följas upp på 
grund av förhållandevis 
lång livslängd på IT-
produkter. 

1a 

 Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Förändrad indelning i fyrfackskärlen. 
(2017) 

Ökad utsortering av 
plastförpackningar 

2b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Ny upphandling av insamling av 
hushållsavfall med krav på att samtliga 
bilar drivs på biogas. (2016) 

100% fossilbränslefria 
avfallstransporter 

3b 

    

Simrishamn Vid ny renhållningsentreprenadstart den 1 
april 2017 ställdes krav på 100% fossilfri 
fordonsflotta. 

Nu kör samtliga fordon i 
avfallsorganisationen på 
biogas med undantag för 
2 reservbilar. 

3b 

 2017 startade Ökrab kampanjen 
”Sladdjakten” för att samla in uttjänt 
småelektronik och batterier i hemma. 
Mellanstadieklasserna i området erbjöds 
att delta mot att ha chansen att vinna 
pengar till klasskassan. 

Ca 3 ton elavfall har 
samlats in. 

3a 

 Erbjudit samtliga bostäder i flerfamiljhus 
FNI. 

75% av alla 
flerbostadsfastigheter har 
FNI. 

2b 

 Inventering sortering ägarkommunerna. Ökad sortering i 
kommunens fastigheter. 

2b 

 Sortering av matavfall införd hos samtliga 
hushåll i kommunen. 

Insamlingsgraden ligger 
idag på över 70%. 

2a 

 Kampanj ”varje skrutt räknas” för att 
uppmuntra till bättre sortering. 

Restavfall minskat med 26 
kg/person sedan 2016. 

1a 

    

Sjöbo Deltagande i Håll Sverige Rent-kampanj 
årligen. Hade skräpmätning 2016 på 
Sandbäckskolan. 

Klättrade i rankningen 
från plats 136 år 2015 till 
plats 19 år 2016. 

2c 

 Vid ny renhållningsentreprenad start den 
1 juni 2019 ställdes krav på 100 % fossilfri 
fordonsflotta.  

Nu har vi 100 % 
fossilbränslefria 
avfallstransporter i 
kommunal regi. 

3b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Framtagande av en uppdaterad 
sorteringsguide som skickades ut till alla 
hushåll i kommunen under 2017. Fokus låg 
på ”krångliga” förpackningar. 

Minskade mängden 
felsorterade 
förpackningar. 

2b 

 

 Genomföra leksaksbytesaktiviteter. (2017). Redovisade inte resultat 1a 

 Öka återanvändningen inom de 
kommunala förvaltningarna genom att 
införa ett återbrukssystem för möbler och 
kontorsinventarier. Uppstart av utredning 
under hösten 2019. Beräknad start av 
verksamhet under hösten 2020. 

Precis påbörjat. 1a och 1b 

 Öka återanvändningen av fritidsattiraljer 
hos kommuninvånare genom att starta 
upp fritidsbanken eller motsvarande. 
Uppstart av utredning under hösten 2019. 
Beräknad start av verksamhet under 
hösten 2020. 

Precis påbörjat. 1a 

 Framtagande av film med information 
gällande ny indelning i fyrfackskärl samt 
information om sortering (2019). 

Spridning av filmen sker 
under hösten 2019. 

2b 

 Står för kostnaden för Natur & Miljöboken 
som distribueras till alla elever i årskurs 
4–6. 

Bidrar till en ökad 
förståelse för 
avfallshantering, miljö och 
klimatfrågor i stort. 

Alla mål i 
avfallsplanen 
utom 3b 

    

Skurup Kampanj för att öka insamlingen av 
matavfall ”Gör det inte svårare än vad det 
är”. (2019) 

Kampanjen har synts på 
kommunens hemsida, 
utskick till det kommunala 
bostadsbolagets 
hyresgäster samt via 
kommunens sociala 
medier. 

2a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Deltar årligen i Håll Sverige Rent-kampanj. 
År 2016, 2017 och 2019 genomfördes även 
aktiviteter för allmänheten varav en längs 
med kusten. 

Har klättrat i Håll Sverige 
Rents ranking samt 
kunskapen om 
nedskräpningen har ökat 
och att fler och fler själva 
tar ansvar och plockar 
skräp. 

2c 

 Arrangerade en Retoy-aktivitet. (2017) Information spreds i 
lokala medier samt 
kommunens sociala 
medier. 

1a 

 Genomförde en klädbytardag för 
allmänheten. (2019) 

Kunskapen kring kläders 
påverkan på klimatet har 
ökat samt att 
frivillighetsorganisationer 
själva kan tänka sig att 
arrangera egna 
klädbytardagar. 

1a 

 Skapar årligen kommunens 
informationsruta till Natur- och 
miljöboken som delas ut till alla elever i 
årskurs 4–6. 

Ökar kunskapen om 
avfallshantering, klimat 
och miljö hos elever.  

Alla mål 
förutom 3b 

 Miljöstrategiska enheten driver 
tillsammans med Måltidsservice och Skol- 
och utbildningsförvaltningen satsningen 
”En knuff i maträtt riktning” för att minska 
matsvinnet internt. 

Matsvinnet har minskat 
med 15 % sedan 2017. 

1a 

 Öka antalet förskolor som är Grön-flagg. År 2019 är alla kommunala 
förskolor i kommunen 
Grön-flagg. 

1a, 2b, 2c, 3a 
3c 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Svedala Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Extra marknadsföring av Farligt Avfall-
bilen. (2019) 

Ökat antal besökare. 3a 

 Infört fastighetsnära insamling av 
tidningar och förpackningar (fyrfack). 
(2017) 

Ökad insamling av 
tidningar och 
förpackningar, minskad 
mängd tidningar och 
förpackningar i 
restavfallet. 

2b 

 Minska mängden matsvinn på förskola i 
Svedala genom metoden Översta steget. 

Mycket goda resultat med 
bl.a. 33% minskning av 
matsvinnet. 

1a 

 Ny upphandling av insamling av 
hushållsavfall med krav på att samtliga 
bilar drivs på biogas. (2016) 

100% fossilbränslefria 
avfallstransporter. 

3b 

    

Tomelilla Vid ny renhållningsentreprenadstart den 1 
april 2017 ställdes krav på 100% fossilfri 
fordonsflotta. 

Nu kör samtliga fordon i 
avfallsorganisationen på 
biogas med undantag för 
2 reservbilar. 

3b, 3c 

 2017 startade Ökrab kampanjen 
”Sladdjakten” för att samla in uttjänt 
småelektronik och batterier i hemma. 
Mellanstadieklasserna i området erbjöds 
att delta mot att ha chansen att vinna 
pengar till klasskassan. 

Ca 3 ton elavfall har 
samlats in på 2 år. 

3a 

 Erbjudit samtliga flerbostadsfastigheter 
FNI. 

Ca 75% av alla 
flerbostadsfastigheter har 
FNI. 

2b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Inventering sortering hos 
ägarkommunerna. 

Ökad sortering hos 
ägarkommunerna. 

1a 

 Infört sortering av matavfall vid samtliga 
hushåll i kommunen. 

Insamlingsgraden ligger 
idag över 70%. 

2a 

 Kampanj ”varje skrutt räknas” för att 
uppmuntra till bättre sortering. 

Restavfall minskat med 26 
kg/pers sedan 2016. 

1a 

    

Trelleborg Obligatorisk matavfallsinsamling 
områdesvis. (2009–2017) 

61 % utsorterat 2018. 2a 

 Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är” (2018) 

Kampanjen har bl.a. 
använts av det 
kommunala 
bostadsbolaget, samt syns 
på samtliga avfallsbilar. 

2a 

 Måltidsservice arbetar med matsvinn, bl.a. 
tävlar eleverna för minskat matsvinn. 

Pågående. Resultat ej 
utvärderat. 

2a 

 Fyrfacksinsamling hos en- och 
tvåfamiljshushållen har införts 2014–2017. 

99 % anslutning 2018. 2b 

 Sommar-ÅVS i samarbete med FTI. Test 2019. Ej utvärderad. 2b 

 Samarbete med TrelleborgsHem, byte av 
insamlingssystem, från kärl till 
underjordsbehållare med utsortering i 
åtta fraktioner. 

Projekt vår/höst 2019. Ej 
utvärderat. 

2b 

 Genomförd nudgingaktivitet i syfte att 
minska nedskräpning av fimpar på 
busshållplatser. 

Fimparna minskade med 
56 %. 

2c 

 Håll Sverige Rents årliga kampanj Vi håller 
rent. 

Antalet anmälda deltagare 
är konstant. 

2c 

 Övergång till fossilfri insamling av 
hushållsavfall. 

98 % fossilfritt 2018. 3b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Vellinge Införande av textilinsamling på samtliga 
återvinningsstationer. 

Ökade mängder 
insamlade textilier. Mellan 
160 000 och 170 000 
kilo/år. 

1b 

 Klädbytardagar Klädbytardagar på 
Falsterbo Strandbad i 
april, ca 300 plagg bytte 
ägare. 

1a, 1b, 

 Håll Sverige rent-kampanj. Stadigt ökat antal 
deltagare i 
skräpplockardagarna varje 
vår. 

2c 

 Ploggevent på Håll Sverige Rent-dagen. 
(2018 och 2019) 

Medvetenheten om 
nedskräpning ökar ca 500 
ploggpåsar utdelade. 

2c 

 Fimpkampen, på torg, busshållplatser, 
stranden. (2017, 2018 och 2019) 

Medvetenheten om 
nedskräpning har ökat, 
utdelning av fimpburkar, 
minskat antal fimpar vid 
skräpmätningar. 

2c 

 Minska Matsvinn i skolorna och köpt vågar 
till kökspersonal så de kan väga sitt 
matavfall. 

Minskade mängder 
onödigt matsvinn i 
skolorna.  

1a 

 Fler papperskorgar och askkoppar i 
offentlig miljö. 

 2c 

 Sortering i offentlig miljö. Fler stationer med 
utsortering av 
återvinningsbara 
fraktioner i offentlig miljö. 

2b 

 Inga engångsplastartiklar i kommunal 
verksamhet. 

Minskade avfallsmängder. 1a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Ystad Öka återanvändningen inom de 
kommunala förvaltningarna genom att 
införa ett återbrukssystem för möbler och 
kontorsinventarier. (2016) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun sparat 33 ton 
koldioxidutsläpp och 1 254 
427kr jämfört med om 
möblerna köpts nya. 

1a 

 Delta i projektet att testa och utveckla 
Marla Miljödialog och Avfall Sveriges 
metod för att förebygga avfall. (2016) 

Ystadbostäder deltar i 
projektet 2016, Avfall 
Sveriges rapport 
publiceras 2017 och 
metoden har sedan 
använts i projekt i flera 
kommuner, inklusive 
Ystad. 

1a 

 Genomföra leksaksbytesaktiviteter. (2016–
2019) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun genomfört totalt 
6 leksaksbytesaktiviteter 
och planerar ytterligare 3. 
Totalt har 134 barn bytt 
480 leksaker, vilket 
innebär en besparing på 
drygt 1,4 ton koldioxid. 

1a 

 Arbeta med Avfall Sveriges miljönärvänlig-
märkning. (2016-2020) 

I augusti 2019 har Ystad 15 
märkta verksamheter. 

1a 

 Minska matsvinnet i de kommunala köken 
genom arbete med Marla Miljödialog och 
Avfall Sveriges metod för att förebygga 
avfall. (2019–2020) 

Projektet påbörjas i två 
utvalda kök i februari 
2019, handlingsplaner 
presenteras i september 
2019 och utvärdering sker 
hösten 2020. 

1a 

 Genomföra klädbytesaktiviteter. (2016–
2020) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun genomfört totalt 
4 klädbytesaktiviteter och 
planerar ytterligare 1. 
Totalt har 433 personer 
bytt 1 692 plagg. 

1a ,1b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Arbete med Grön Flagg på alla kommunala 
skolor och förskolor. 

2018 vara alla kommunala 
skolor och förskolor igång 
med Grön Flagg-arbetet. 

1a, 2b, 2c 

 Utveckla matavfallsinsamlingen för att 
omfatta hela kommunen. (2016–2018) 

Hösten 2018 infördes 
matavfallsinsamling på 
den sista körturen. Det 
finns fortfarande områden 
där det är ont om plats 
där det inte finns 
möjlighet till 
matavfallsinsamling. 

2a 

 Ge alla Ystadbostäders hyresgäster 
möjlighet till matavfallssortering. (2017–
2018) 

Vid utgången av 2018 finns 
det möjlighet till 
matavfallssortering vid 
drygt 90 % av 
Ystadbostäders 
fastigheter. 

2a 

 Delta i Håll Sverige Rents kampanj “Vi 
håller Rent”. (2016–2020) 

Ystads kommun deltar i Vi 
Håller Rent varje år och är 
en av de kommuner i 
landet med störst andel 
av kommunens invånare 
engagerade. 

2c 

 Utredning av och byte till fossilfria 
drivmedel för avfallsenhetens fordon. 
(2016–2017) 

Utredningen genomfördes 
2016 och sedan maj 2017 
kör alla avfallsenhetens 
fordon på HVO. 

3b, 3c 
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3 Sammanfattning 
Flera av kommunernas gemensamma åtgärder, som presenteras ovan i kapitel 2.1, har 
haft fokus på att öka kunskap och medvetenhet hos invånare och anställda i 
kommunerna. Åtgärderna var exempelvis att genomföra kampanjer, utbildningsdagar 
och samverkansforum inom områden som matsvinn, nedskräpning, utsortering av 
förpackningar samt minskade avfallsmängder. Alla åtgärder var kopplade till ett eller 
flera av de gemensamma målen, se kapitel 1.  

Andra gemensamma åtgärder för kommunerna var olika mätningar, exempelvis 
plockanalyser och förtroendeundersökningar, samt utredningar och analyser som i 
många fall resulterat i rapporter. 

De kommunspecifika åtgärderna, som presenteras i kapitel 2.2, berörde flera olika 
områden. Många åtgärder handlade om att öka kunskap och medvetenhet genom 
kampanjer och utbildning. Det har även genomförts många åtgärder för att minska 
matsvinn, minska nedskräpning, förbättra möjligheten att sortera och slänga avfall, 
utöka möjligheterna till återbruk och möjliggöra fossilfria transporter av avfall. Alla 
åtgärder var kopplade till ett eller flera av de gemensamma målen. De 
kommunspecifika åtgärderna har i stor utsträckning bedömts bidra till uppställda mål. 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Tio kommuner har tagit fram en gemensam kretsloppsplan, ”Från avfall till resurs – 
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”. Kretsloppsplanen utgör 
kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808). 
Kretsloppsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för 
resursanvändning och avfallshantering, indikatorer för hur olika målområden 
utvecklas över tid och hur uppföljning ska ske. 

Kretsloppsplanen inspireras bland annat av Agenda 2030 och de globala målen. De 
nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är God bebyggd miljö, 
Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan som alla bedöms påverkas i positiv 
riktning till följd av planens genomförande.  

Kretsloppsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av ökad återvinning och 
återbruk samt förebyggande av avfall. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av kretsloppsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst som en följd av 
ökade transporter av avfall även om vinsten av återvinningen är större än de 
negativa konsekvenserna av ökade transporter. 

Sammanfattningsvis bedöms att genomförandet av kretsloppsplanen ligger i linje 
med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen samt till de 
Globala målen.  

Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför beror på vilka åtgärder 
som genomförs och i vilken utsträckning indikatorerna uppnås. Det ligger ett stort 
ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i linje med 
kretsloppsplanens mål och indikatorer. Alla kommunala verksamheter och bolag 
ska arbeta för att nå målen i planen. Många av de indikatorer som anges i 
kretsloppsplanen avser områden som någon annan än avfallsorganisationerna 
ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning är väl förankrad i 
kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka 
delar av kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder 
inom olika områden. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Tio kommuner i Sysavregionen har tagit fram en gemensam kretsloppsplan, ”Från avfall 
till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup,  Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”. Kretsloppsplanen 
utgör kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808).   

1.2 Behov av och syfte med 
miljökonsekvensbeskrivning 

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av en 
kretsloppsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB 
är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen 
om kretsloppsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. 
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva 
verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. 
Kretsloppsplanen påverkar avfallsanläggningar i kommunerna och har ambitioner att 
förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att kretsloppsplanen 
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning som 
avfallshantering i kommunerna. Genomförandet av den kretsloppsplan som är under 
framtagande för kommunerna bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Styrgruppen för projektet, med representanter från Sysav och kommunerna, har 
beslutat att betydande miljöpåverkan föreligger och att MKB ska tas fram. 

1.4 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörda av planen.  

Den 19 juni 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen 
Skåne. Den 28 juni 2019 meddelade Länsstyrelsen Skåne att den för närvarande inte 
hade några synpunkter på föreslagen omfattning av MKB.  
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2 Kretsloppsplan för 10 kommuner i 
Sysavregionen 

I den gemensamma kretsloppsplanen beskrivs hur arbetet för att planens mål och de 
tillhörande indikatorerna ska kunna nås. Ett flertal aktiviteter kommer att behöva 
genomföras av kommunerna och Sysav. Handlingsplaner kommer att tas fram med 
målen i kretsloppsplanen som grund. Planen utgår från en tillit till respektive 
verksamhets kompetens och att arbetet blir bäst när verksamheten själv detaljstyr 
den. För att nå målen måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och nya 
rutiner. 

2.1 Kretsloppsplanens syfte 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar 
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet 
och avfall ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang 
för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att nå 
kretsloppsplanens mål. Att kretsloppsplanen är gemensam för tio kommuner är en 
styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling. 

2.2 Kretsloppsplanens innehåll 
Den gemensamma kretsloppsplanen baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla.  

I kretsloppsplanen och dess bilagor redovisas bland annat mål och indikatorer för 
avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och behandling av 
avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående regionala kretsloppsplan 
och kommunala avfallsplaner.  

Kretsloppsplans mål är följande: 

• Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 

• Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

• Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
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Indikatorer, totalt 24 stycken, har tagits fram och kommer att användas vid utvärdering 
av om målen uppnås, samt för att kunna göra en bedömning av om arbetet enligt 
planen bidrar till de positiva miljöeffekter som den syftar till.  

Indikatorerna rör följande fokusområden (och några indikatorer berör mer än ett 
område): 

• Källsortering 

• Hållbar konsumtion  

• Offentlig upphandling 

• Tillsyn 

• Fysisk planering 

• Nedskräpning 

• Matavfall och matsvinn 

• Bygg 

• Återbruk 

• Alla kan göra något 

• Grovavfall 
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De tre målen, specificerade genom indikatorerna, syftar till att minska avfallsmängden, 
öka återanvändningen, minska miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha 
människan i fokus. Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra 
vissa negativa effekter.  

Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4. 

För utförligare information om kretsloppsplanens innehåll hänvisas till 
plandokumentet ”Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021-2030”. 

2.3 Kretsloppsplanens förhållande till  
andra planer och program 

Den gemensamma kretsloppsplanen förhåller sig till andra planer, program och 
strategier genom att både påverkas av och påverka dessa planer och program. Exempel 
på sådana planer är: 

• Kommunernas översiktsplaner  

• Kommunernas miljöplaner 

• Kommunernas energi- och klimatstrategier  

• Kommunernas VA-planer  

• Klimatanpassningsatlas för Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2011:23 
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3 Metod för miljöbedömning av 
kretsloppsplanen 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Syftet med kommunala och regionala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. 
Föreliggande gemensamma kretsloppsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan, 
detta främst genom att främja hushållningen med naturresurser genom ökade 
möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall samt 
avfallsminimering. 

Eftersom planen gäller under tio år och för tio kommuner kommer handlingsplaner att tas 
fram årligen för att varje åtgärd ska vara aktuell och flexibel. Varje kommunal verksamhet och 
kommunalt bolag kommer att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i respektive kommun. 
Det är därför svårt att avgöra vilken miljöpåverkan som kommer att bli resultatet av 
genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen. I denna MKB antas dock att arbetet 
för att uppnå mål får förväntat resultat.   

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområden 

Redovisningen i MKB fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna och 
miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster 
inom avfallshanteringen som rör kretsloppsplanen och som väsentligen kan påverka 
miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts 
relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Sysav och de 10 
kommunerna har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.  

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av 
MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed miljöeffekterna, vara 
väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för genomförande av 
kretsloppsplanen:   

• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av 
farligt avfall, minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller 

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för 
att minska mängden avfall samt öka återanvändning och återvinning, 
exempelvis genom förebyggande av avfall, kommunernas arbete för att 
förändra rutiner vid upphandlingar och inköp, återbruk och bättre sortering 
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• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer på 
grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en mycket övergripande 
nivå 

• Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från transporter samt 
möjligheter att använda biogas för att ersätta fossila bränslen 

• Mark och vatten; här behandlas främst nedlagda deponier 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas, 
alltså det som kommer genomföras för att nå kretsloppsplanens mål och indikatorer.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det görs 
ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en 
livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna beskrivs inte i 
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 

MKB fokuserar på påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen är dock inte enbart 
lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna förekommer i relativt stor 
utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i tillståndsansökan 
till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges av 
tidsperspektivet för de mål som formulerats i kretsloppsplanen. 

3.1.3 Klimatanpassning 

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i 
samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats 
och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av den gemensamma 
kretsloppsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande 
klimateffekter identifierats som kan komma att innebära problem för 
avfallshanteringen: 

• Problem med förändrad infrastruktur på grund av stigande havsnivåer och 
erosion.  
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• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden 
(exempelvis översvämningar, skred med mera). 

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade vattenförhållanden 
(framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra exempelvis sättningar 
eller förorening av grundvatten. 

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer och 
även värmeböljor. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer 
och fuktigare klimat. 

I arbetet med genomförande av kretsloppsplanen behöver hänsyn tas till ovanstående 
klimateffekter. 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med 
exempelvis en detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är 
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder 
i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- 
och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som 
kretsloppsplanen gäller. Kretsloppsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på längre 
sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som har en 
koppling till avfallsminimering och avfallshantering. 

3.2 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs anges i MKB:n.  

3.2.1 Nollalternativet, om kretsloppsplanen inte genomförs 

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas 
och inte genomförs. Om inte förslaget till ny kretsloppsplan antas skulle kommunernas 
föregående planer kvarstå och fortsätta gälla.  

De mål som anges i tidigare planer har målår 2020 i de flesta fall och behöver 
uppdateras. Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg 
saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av 
avfall, och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller 
försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över minst vart 
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fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående 
kretsloppsplan inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett 
relevant alternativ. 

3.2.2 Alternativt upplägg till föreslagen kretsloppsplan 

Alternativ till upplägg för föreslagen kretsloppsplan är: 

• Nivåer på indikatorvärde för indikatorerna för att i respektive kommun kunna 
välja ambitionsnivå 

• Specifika indikatorvärde för flera av de indikatorer som används för att mäta 
genomförandet av planen  

• Specifika åtgärder 

Dessa alternativ har förkastats av styrgruppen för projektet, med representanter från 
Sysav och kommunerna, eftersom kommunerna har väldigt olika förutsättningar för att 
arbeta med åtgärder som kan kopplas till uppfyllande av indikatorerna som ingår i 
planen. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för 
att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns- och riktvärden) 

• Vatten (normer för statusklassificering) 

• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering 
av bullerkällor) 

• Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som respektive 
kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god miljö och 
människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554. 
Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av 
planens genomförande.  
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Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och 
åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över 
100 000 invånare. Ingen av kommunerna som omfattas av kretsloppsplanen omfattas 
därmed av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Genomförandet av 
kretsloppsplanen bedöms därmed inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477.  Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
I september år 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, 
den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s samtliga 
medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål kommer 
hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av någon 
drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige och som 
berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både nationell- och 
EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för 
kommunernas gemensamma kretsloppsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom 
EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse 
eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj år 2018 
beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer 
cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad 
återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till 
år 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.  

3.6 Miljökvalitetsmål  
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

                                                        
1 www.globalamalen.se 
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Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas kretsloppsplan finns 
redovisat i kapitel 3.9. 

3.7 Nationella etappmål 
Etappmålen inom avfallsområdet är: 

• Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas senast år 2020 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar. 
Detta ska ske genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tas tillvara. Dessutom ska minst 40 procent behandlas, så att även energi tas 
tillvara. 

• Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas 
senast år 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning 
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är 
minst 70 viktprocent. 

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av näringsämnen 
från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett eventuellt nytt 
mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av 
regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade 
delmål lyder: 

• År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs 
till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. 

Under år 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara. 
Utredningen redovisades 17 januari år 2020. Inget beslut har tagits i frågan. 

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:  

• Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 
och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.  

• Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent lägre än 
utsläppen år 1990. 

• Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i 
EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast 
år 2030 jämfört med år 2010. 
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Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande 
till 1990 års nivå.  

3.8 Nationell avfallsplan 
I december år 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det 
konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den 
nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål men anger områden som är 
fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, 
textilier, plast samt nedskräpning. 

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen, och målen i den nationella 
avfallsplanen, har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera 
relevanta indikatorer i den gemensamma kretsloppsplanen. Nedan sammanfattas 
kretsloppsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen i 
kretsloppsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan 
anges de målnivåer i kretsloppsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika 
miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv 
riktning av kretsloppsplanens mål om de uppfylls.   

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och 
indikatorer för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning/ 
återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö  

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i kretsloppsplanen genom mål och 
indikatorer som syftar till att minska mängden farligt avfall i restavfallet och genom 
minskad nedskräpning.  

3.9.3 God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i kretsloppsplanen genom mål 
och indikatorer för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering 
samt minska avfallsmängderna och öka återvinningen.  
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4 Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen påverkar 
miljön (miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga 
miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskild indikator kommenteras inte. 
Bedömningen görs utifrån hur mål och indikatorer inom respektive område 
sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad 
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för människors 
hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen 
ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur kretsloppsplanen påverkar utsläpp 
till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5. 

4.1.1 Nuläge och förutsättningar  

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om 
farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning av 
skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av 
avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker 
hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner 
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om 
kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan bidra till upplevelse av 
otrygga1  miljöer. Risken för mindre brott såsom klotter och skadegörelse kan därmed 
också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från 
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock 
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa genom 
stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt blodtryck 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.  

                                                        
1 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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4.1.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom ökade 
bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser 
och på vägnät. 

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 
kretsloppsplan bedöms som liten. Inga av de tänkbara åtgärderna bedöms påverka 
bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna kommer inte att öka i 
betydande omfattning (se även kap 4.4.3). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 

Två av indikatorerna handlar om farligt avfall; kommuninvånarnas upplevelse om hur 
lätt det är att lämna farligt avfall samt mätning av innehåll av farligt avfall i 
restavfallet. Om exempelvis informationsinsatser eller fler insamlingslösningar 
genomförs och dessa medför förändrade beteendemönster kan detta i sin tur medföra 
minskade mängder farligt avfall i restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis 
minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning bidrar till positiv 
upplevelse vid vistelse i kustnära områden samt på stränder och andra områden, som 
är viktiga ur rekreationssynpunkt för turister och andra besökande. Det bidrar även till 
upplevelse av ökad trygghet.  

Om aviserat aktivt arbete, med långsiktigt strategiskt arbete med bland annat 
kommunikationsinsatser och andra åtgärder, genomförs kan detta medföra minskad 
nedskräpning.  

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av 
planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som borde ha fasats ut ur 
kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 
Materiella resurser omfattar hållbar konsumtion, återanvändning och 
materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och grovavfall 

• återbruk och avfallsförebyggande arbete 
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• förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall  

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 

Matavfallsinsamling sker i samtliga kommuner från och med våren år 2020. Insamlingen 
sker i papperspåsar och i system med separata kärl eller insatser i kärlen.  

Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och biogödsel. 
Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt bränsle, se 
kapitel 4.4 om påverkan på luft. I rötningsprocessen bildas biogödsel som används som 
gödningsmedel. Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i form av 
fosforgödselmedel.  

Under år 2018 samlades in cirka 81 kg förpackningar och returpapper1 per invånare in 
för återvinning, vilket är högre än genomsnittet nationellt. 

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på 
materiella tillgångar och resurshushållning. 

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett 
minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.  

Arbetet med att underlätta återanvändning/ återbruk och återvinning kommer, under 
förutsättning att det genomförs, ha en positiv inverkan då återanvändning och 
återvinning förhoppningsvis kommer att öka. 

Om föreslagna mål och indikatorer med anknytning till arbetet med förebyggande, 
återbruk och sortering av avfall inom verksamheterna uppnås kan kommunerna vara 
en förebild och gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. 

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att ta ut 
jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer 
resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka 
nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning 
människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt 
bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

                                                        
1 Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Genomsnittet för insamlad mängd förpackningar och 
returpapper nationellt var 2018 ca 64 kg/invånare. 
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

Erfarenhetsmässigt brukar det föreligga problem för kommunernas tillsynsmyndighet 
över livsmedelsverksamheter att prioritera frågor om sortering. Om de indikatorer som 
anges i kretsloppsplanen ska uppnås behöver dessa frågor prioriteras högre hos 
tillsynsmyndigheterna, och resurser kan behöva tillföras i form av exempelvis 
utbildning och rutiner. 

Arbete att införa källsortering i kommunernas verksamheter och kommunala bolag har 
inletts men inte genomförts fullt ut i alla delar och alla kommuner. Orsaken till de 
svårigheter som kan finnas med införandet behöver identifieras och åtgärdas för att 
källsorteringen ska kunna införas i samtliga kommunala verksamheter och kommunala 
bolag. Till detta arbete behövs resurser för bland annat inventering. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar för att 
kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till återanvändning, återvinning 
och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg 
för att nå större resurshushållning. 

Det behöver säkerställas att de återvunna materialen uppfyller de krav som finns för 
materialen. Detta bör bland annat bevakas i arbetet med att öka återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsavfall i kommunala verksamheter. 

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö; 
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem 
eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 

I kommunerna finns både större och mindre tätorter samt landsbygd som exempelvis 
Österlen. Speciell hänsyn behöver tas till kulturmiljön vid planering av insamling av 
avfall och vid planering av hur källsortering ska kunna öka i befintliga 
bostadsområden, utan att påverka bebyggelse och kulturmiljö negativt. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. Ökad fastighetsnära insamling av olika 
avfallsslag medför dock ökad konflikt mellan olika behov och önskemål för användning 
av yta i och nära bostäder. 
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4.3.3 Positiv miljöpåverkan 

Om planerade förbättringar genomförs, avseende att tidigt i planprocessen planera för 
avfallshantering, kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom 
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.4 Luft- och klimatfaktorer 
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. Här 
behandlas främst återanvändning och återvinning av avfall samt transporternas 
påverkan. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt luftburna 
partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till exempel för 
människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett 
tätbefolkat område. I en studie som presenterades år 20181 uppskattades antalet 
dödsfall till följd av luftföroreningar (NO2 och partiklar) till cirka 7 600 i Sverige per år1.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av de 
totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av 
privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid återvinningsstationer 
och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del av utsläppen av 
klimatpåverkande gaser inom kommunerna som kommer direkt från 
avfallshanteringen.  

Sysav äger ett flertal avfallsanläggningar i kommunerna, bland annat Hedeskoga, 
Trelleborgs och Måsalycke avfallsanläggningar. Utsläppen från dessa anläggningar 

                                                        
1 IVL 2018, ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts”, C 
317 
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hanteras i tillståndsansökningarna för dessa anläggningar och tas inte upp i denna 
MKB. 

Behandlingsanläggningar för avfall finns i kommunerna, i andra delar av Sverige och i 
övriga EU. 

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta bedöms 
kunna uppstå om mängden transporter ökar när avfall delas in i fler fraktioner som ska 
transporteras till olika platser för återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid 
och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på 
människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av lungfunktion och 
cancer1. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat. 
Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små med hänsyn till 
avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

Från de deponier som finns i kommunerna, aktiva och nedlagda, avgår deponigas i 
olika grad beroende på vad som har deponerats och beroende på om det finns 
gasuppsamlingssystem på plats eller inte. Deponigas innehåller bland annat metangas, 
som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än 
koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft. 

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer 

• Öka materialåtervinningen 

Minskad mängd avfall 

Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade 
utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som 
uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala 
mängden hushållsavfall i kommunerna år 2018 var cirka 620 kg/person), skulle den 
totala minskningen bli drygt 12 850 ton avfall. Denna minskning skulle medföra 

                                                        
1 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
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minskade utsläpp av koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 28 270 ton 
koldioxidekvivalenter eller motsvarande ungefär 21 800 000 mil bilkörning med en 
medelstor bensindriven personbil1. 

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning/ återbruk/ förebyggande av 
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och klimat när det 
får de effekter på människors beteenden som önskas. 

Ökad materialåtervinning 

Resultat från livscykelanalyser2 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det 
är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som 
möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från 
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning 
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone på 
lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.  

Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar 3, som samlades in i 
kommunerna år 2018 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 
koldioxidekvivalenter) minskar med cirka 10 700 ton om allt materialåtervinns, se 
Tabell 1. Detta motsvarar i sin tur cirka 9 200 000 mils bilkörning med en medelstor 
bensindriven personbil.  

Tabell 1  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar om de återvinns   
Källa: Avfall Sverige rapport 2019:19 

MATERIAL ANTAL TON 
FÖRPACKNINGAR  

MINSKAT CO2E-
UTSLÄPP (KG)  

MOTSVARAR MIL 
(PERSONBIL, BENSIN) 

Papper 4 330 866 000 866 000 
Plast 2 360 1 416 000 1 180 000 
Metall 560 1 008 000 784 000 
Glas 6 800 2 380 000 2 040 000 
Returpapper 6 800 4 760 000 4 080 000 
Totalt 20 800 10 430 500 8 950 000 

 

                                                        
1 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 257 000 personer. 50 kg x 257 000 personer = 12 850 ton. Enligt Avfall 
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall. 
2 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 

3 Statistik från FTI. 
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4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och öka 
positiv miljöpåverkan 

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av planen 
föreslås bland annat att: 

• Utsläpp från transporter kan eventuellt minskas genom fortsatt arbete med 
ruttplanering och fler gemensamma hämtställen 

• Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas. För aktiva 
deponier hanteras frågan genom tillsyn 

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 

Nedlagda deponier 

Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier. I kommunerna finns 167 stycken identifierade nedlagda deponier. 
Dessa är i vissa fall klassade enligt Metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO) fas 1, vissa är klassade på annat sätt och för övriga återstår arbete med 
klassning. En sammanställning av gamla deponier i kommunerna finns i bilaga 4 till 
den gemensamma kretsloppsplanen. 

Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar 

I kommunerna finns det idag 10 stationära återvinningscentraler som drivs av Sysav. På 
återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna bland annat föremål och 
kläder till secondhandförsäljning, farligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall samt 
förpackningar och tidningar.  

Sysav har flera avfallsanläggningar i kommunerna: 

• Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad 

• Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg 

• Måsalycke avfallsanläggning, St Olof 

I kommunerna finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall. Se även kretsloppsplanens bilaga 3 Nulägesbeskrivning.  
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Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 

När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika 
sorters aska. En stor del av askan har använts till anläggningsändamål på deponier 
under många år. En annan typ av aska återvinns i Norge.  För att undvika att aska måste 
deponeras är det extra viktigt att det hushållsavfall som skickas till förbränning inte 
innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som förbränns minskar 
genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas 
biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering av 
farligt avfall.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier, som 
kan behöva åtgärdas i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga ämnen kan 
bli störningar i ekosystemet. För flera av de nedlagda deponierna behöver någon form 
av åtgärd eller ytterligare bedömning genomföras. Det bedöms därför finnas en risk för 
utsläpp till mark, och omfattningen av konsekvenserna beror på typ och omfattning av 
utsläppet.  

Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten men 
inte heller minska risken. I föreliggande kretsloppsplan för kommunerna tas inte 
åtgärder vid nedlagda deponier upp.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället, med hjälp av 
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad återanvändning, kan 
mängden material som utvinns ur jordskorpan på sikt minska och därmed även 
tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva 
miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt 
bli stor.  

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv miljöpåverkan 

Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt 
uppkomna mängder lakvatten. 
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4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter 

Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter 
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är indikatorn ”Mängd 
grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser” där förbättrad sortering av 
grovavfall bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre materialåtervinning. 
Förbättrad sortering av grovavfall bedöms dock även kunna bidra till negativ 
miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden transporter kan komma 
att öka. Miljövinsten med återvinningen är dock större än de negativa konsekvenserna 
av ökade transporter. 

5 Sammanfattande bedömning 
5.1 Betydande miljöpåverkan 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att främja en hållbar utveckling. 
Planen bidrar i huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön. 

Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms kunna medföra flera positiva 
miljökonsekvenser om arbetet för att uppnå mål och indikatorvärde är framgångsrikt. 
Det ligger ett stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i 
linje med kretsloppsplanens mål och indikatorer. 

De åtgärder/ arbete som på lång sikt bedöms medföra störst betydande positiv 
miljöpåverkan rör arbetet med att:  

• Ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil som i det långa 
loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och mindre 
avfallsmängder. 

• Förebygga och återbruka avfallet från kommunala verksamheter.  

• Förbättra upphandlingarna med krav som leder till att fler produkter kan 
återbrukas, att material i större utsträckning kan återvinnas och att avfall på 
olika sätt kan förebyggas. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av kretsloppsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden transporter 
ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De positiva 
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effekterna framgår genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av 
miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
kretsloppsplanen vara liten.  

5.2 Nationella miljömål 
Den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella 
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på: ökad 
återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, 
utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Kretsloppsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 
globala miljömål och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av genomförandet av kretsloppsplanen 
om målen uppnås. 

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka negativ 
miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan. Dessa förslag kan även beaktas vid 
framtagande av de kommunala handlingsplanerna för genomförande av den 
gemensamma kretsloppsplanen: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 
genomförande av planen bör bland annat säkerställas att gifter som borde ha 
fasats ut ur kretsloppet inte återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

• Arbete att införa källsortering i kommunernas verksamheter och kommunala 
bolag har fortgått under lång tid. Källsorteringen har dock inte genomförts fullt 
ut i alla delar i alla kommuner. Orsaken till denna försening behöver 
identifieras och åtgärdas för att källsorteringen ska kunna införas i samtliga 
kommunala verksamheter och kommunala bolag.  

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till 
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga 
upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå större resurshushållning. 

• I arbetet med att öka återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall i 
kommunala verksamheter behöver frågor om garantier för exempelvis 
hållfastheten hos bygg- och rivningsavfallet bevakas. 
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• Utsläpp från transporter kan eventuellt minskas genom fortsatt arbete med 
ruttplanering och fler gemensamma hämtställen.  

• Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas. För aktiva 
deponier hanteras frågan genom tillsyn. 

• Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar, som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken 
samt uppkomna mängder lakvatten. 

5.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen 
gemensam kretsloppsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk samt 
förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen 
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av 
olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen är större än dessa negativa 
konsekvenser av ökade transporter. Kretsloppsplanens inriktning ligger i linje med 
hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.  

Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför, beror på vilka åtgärder som 
genomförs och i vilken utsträckning målnivåer för indikatorerna uppnås. Det ligger ett 
stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i linje med 
kretsloppsplanens mål och indikatorer. Alla kommunala verksamheter och bolag ska 
arbeta för att nå målen i planen. Många av de indikatorer som anges i 
kretsloppsplanen avser områden som någon annan än avfallsorganisationerna 
ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning är väl förankrad i 
kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka de av 
kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder inom olika 
områden. 

6 Uppföljning  
Miljöpåverkan kommer ingå i uppföljningen av genomförandet av den gemensamma 
kretsloppsplanen och de indikatorer som anges i planen.  

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen med 
de tillhörande indikatorerna. 

Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under år 2018 startade ett arbete med att ta fram en ny gemensam kretsloppsplan 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystad. Dessa tio kommuner benämns fortsättningsvis kommunerna.  

Den viktigaste delen av kretsloppsplanen är de mål och indikatorer som ska gälla för 
planperioden. Planen har tre mål som beskrivs i Figur 1. Till dessa mål har även 24 
indikatorer kopplats för att definiera och mäta måluppfyllnaden. Arbetet med 
framtagandet av planen har pågått under år 2019 i samarbete och dialog mellan 
Sysav, kommunerna samt olika intressentgrupper. 

För att säkerställa att barnens behov inte åsidosätts i processen med att ta fram 
kretsloppsplanen och genomföra tillhörande åtgärder har en barnkonsekvensanalys 
genomförts.  

 

Figur 1  Tre övergripande mål har formulerats för den nya gemensamma 
kretsloppsplanen. Dessa fungerar också som utgångspunkt för 
barnkonsekvensanalysen. 
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1.2 Syfte och mål 
Barnkonsekvensanalysen genomfördes i ett tidigt skede av framtagandet av den 
gemensamma kretsloppsplanen och har fokuserat på planens övergripande mål, men 
tar även avstamp i indikatorerna.  

Syftet med barnkonsekvensanalysen är: 

• att visa hur kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn.  
• att ge vägledning och inspiration i arbetet med framtagandet av 

kretsloppsplanen och kommande handlingsplaner. 
• att beskriva hur ett barnrättsperspektiv kan integreras i kommunernas arbete 

med genomförandet av kretsloppsplanen.  

Målet med analysen är att på både kort och lång sikt förbättra barns och ungas 
levnadsvillkor. 

1.3 Avgränsning 
De perspektiv som presenteras i analysen är begränsade till sådana aspekter som 
kretsloppsplanen och åtgärder kopplade till denna kan påverka och förändra. 

2 Barnkonsekvensanalys – teoretisk 
bakgrund 

2.1 Ramverk 
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN den 20 
november 1989 och ratificerades av Sverige ett år senare. Den 1 januari 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande 
internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter och 
syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 
komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans utgör en 
helhet och utgår från fyra grundläggande principer som ska vara styrande för 
tolkningen av konventionens övriga artiklar: 
 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Artikel 2). 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 3). 
• Barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6). 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12). 
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Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta Barnkonventionen i handling och 
synliggöra barnets bästa genom att se över vilka konsekvenser planering, utformning 
eller förvaltning får för barn. En barnkonsekvensanalys ska belysa både ett 
barnperspektiv och barnets perspektiv (se definitioner nedan) för att garantera att 
ett barnrättsperspektiv beaktas.   

2.2 Definitioner 
• Barn - FN:s konvention om barnets rättigheter definierar barn som varje 

människa under 18 år. 
• Barnperspektiv – barnet är objekt. En företrädare för barnet formulerar sitt 

perspektiv på barnets bästa utifrån sin kompetens, erfarenhet och roll.  
• Barnets perspektiv – barnet är subjekt. Barnet uttrycker själv sin åsikt i en 

fråga. 
• Barnrättsperspektiv – Att säkerställa barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen i åtgärder eller beslut som rör barn.  

2.3 Metod för barnkonsekvensanalys 
Denna barnkonsekvensanalys baseras på Boverkets verktyg för 
barnkonsekvensanalyser. Verktyget utgår från följande frågor:  

• Vilka barn berörs av beslutet? 
• Vilka konsekvenser är mest relevanta att belysa? 
• Vilken kunskap om frågorna finns eller bör tas fram? 
• Vilken kunskap kommer från barnen och från företrädare för barnen? 
• Hur får barn och deras företrädare komma till tals? Hur bereder vi barn 

möjlighet att komma med synpunkter utifrån sina förutsättningar? 
• Finns det särskilda problem eller intressekonflikter med att beakta barnets 

bästa i förslaget? Motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre 
än barnets bästa. 

• Vilka konsekvenser fick beslutet/åtgärden? 

Utöver barnkonventionens fyra grundprinciper (se ”Ramverk” ovan) anses följande 
artiklar ha bäring på arbetet med att ta fram och implementera den nya 
kretsloppsplanen:  
 

• Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 

• Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

• Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
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Frågeställningarna i Boverkets verktyg har en tydlig koppling till de sju artiklarna i 
barnkonventionen som bedömts relevanta för arbetet med kretsloppsplanen 
(artiklarna 2, 3, 6, 12, 13, 23 och 31), se Figur 2.  

 
Figur 2: Frågorna i Boverkets modell för barnkonsekvensanalys har tydlig koppling till 
de artiklar i barnkonventionen som bedömts relevanta för arbetet med avfallsplanen. 
Många av frågorna har bäring på flera artiklar. Genom att utgå från frågorna blir 
barnkonventionens artiklar systematisk belysta i arbetet. 

För att få barnets perspektiv på kretsloppsplanen har workshops med barn 
genomförts inom ramen för denna barnkonsekvensanalys.  

3 Nulägesbeskrivning 
3.1 Nuläge 
Den 31 december 2018 bodde det cirka 64 000 barn i kommunerna. Av kommunernas 
totala befolkning var en knapp fjärdedel barn (23 procent). Lomma är den kommun 
där störst andel av befolkningen är barn (27 procent) och Simrishamn den kommun 
där minst andel av befolkningen är barn (16 procent).  

Medelinkomsten i kommunerna år 2017 var 303 000 kr, vilket var i nivå med 
medelinkomsten i Sverige (294 000 kr). Mest tjänar invånarna i Lomma och minst 
tjänar invånarna i Tomelilla.  
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3.2 Barn som berörs av den gemensamma 
kretsloppsplanen  

De barn som främst berörs av den gemensamma kretsloppsplanens mål är invånare 
under 18 år i kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Även barn som besöker eller vistas tillfälligt 
i kommunerna påverkas av målen. Indirekt har målen även inverkan på de barn som 
deltar i produktion av de material och produkter som konsumeras i kommunerna.  
 
Barn är inte en homogen grupp (Artikel 2, 23). De har olika förutsättningar utifrån 
exempelvis ålder, kön, klass och funktionsvariation. Socioekonomiska skillnader 
påverkar våra konsumtionsmönster, där fattiga använder mindre resurser än rika. I de 
berörda kommunerna är det 140 000 kr i skillnad mellan kommunen med högst och 
lägst medelinkomst. Ökad återanvändning skulle kunna gynna barn med sämre 
ekonomiska förutsättningar. Utbildningsnivåer skiljer sig åt både inom och mellan 
kommunerna. Hur vi tar hand om vårt avfall bestäms exempelvis av vilken kunskap vi 
har om avfallshantering och dess konsekvenser, en insikt som bekräftats genom de 
intervjuer som har genomförts med barn i samband med framtagande av denna 
barnkonsekvensanalys. Skillnader inom och mellan kommunerna och barns olika 
förutsättningar gör att åtgärder i kommunernas handlingsplaner (vilka kommer att 
tas fram enskilt av varje kommun i syfte att nå de mål som satts upp i 
kretsloppsplanen) kan behöva anpassas efter olika grupper. 

4 Konsekvenserna för barn utifrån 
kretsloppsplanens mål och 
indikatorer 

4.1 Konsekvenser för barn utifrån planens mål 
De konsekvenser som är mest relevanta att belysa i arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen är de som har störst inverkan på barn. Barn påverkas exempelvis 
lättare än vuxna av skadliga ämnen såsom gifter och bekämpningsmedel. Det är 
därför viktigt att barn får en giftfri uppväxt med avseende på exempelvis mat, kläder, 
leksaker, interiörer och utemiljöer. Kunskapen om farliga ämnen är mycket 
varierande beroende på utbildning och bakgrund. Det är därför viktigt att riktade 
insatser görs mot de grupper som bedöms ha lägst kännedom. Nedan beskrivs kort 
konsekvenser utifrån kretsloppsplanens tre mål.  
 
 

326



Bilaga 7 | Barnkonsekvensanalys 
 

8 
 

Att minska inflödet av material till kretsloppet är grundläggande i den cirkulära 
ekonomin och minskar risken för att jungfruliga resurser överutnyttjas. Att spara på 
jordens resurser innebär att dessa finns kvar till kommande generationer – barnen.   

En del av de produkter och material vi använder har barn varit delaktiga i att 
producera. Genom att välja giftfria och rättvisemärkta produkter minskar vi barns 
exponering för farliga ämnen, såväl i Sverige som utomlands, och bidrar till bättre 
levnadsförhållanden i produktionsländerna. När inflödet av skadliga produkter i 
kretsloppet minskar skapas bättre förutsättningar för återbruk.  

 

Genom att återanvända leksaker, kläder och andra material som inte innehåller 
farliga kemikalier effektiviseras resursanvändningen. Ett viktigt fokus är att få bort 
skadliga produkter ur kretsloppet – speciellt i barns miljöer. Några exempel på 
produkter som kan innehålla farliga kemikalier är till exempel viss mat, plastleksaker, 
rengöringsmedel eller olika typer av engångsförpackningar.  

Ökat återbruk skulle kunna verka utjämnande såväl mellan som inom berörda 
kommuner då det ger ett minskat fokus på konsumtion av nya produkter. Detta skulle 
gynna barn med lägre materiell standard. Ökat återbruk har även en potential att 
främja barns sociala och kreativa utveckling. Genom att produkter omskapas för nya 
ändamål (exempelvis kläder som sys om) blir barn aktörer som får använda sin 
fantasi för att skapa produkter som svarar mot deras önskningar och behov. 
Produkter som har en historia och kan laddas med relationer (exempelvis att ärva 
kusinens favorittröja) kan främja känslan av identitet och tillhörighet.  
 

Spill från kretsloppet kan ske både i produktionsledet och när produkten blivit ett 
avfall. Genom att minska spillet säkerställs tillgången till material och råvaror även 
för framtida generationer, en grundläggande rättvisefråga för barnen. Spillet kan 
minska genom exempelvis mer effektiv återvinning vilket ställer krav både på 
produkters utformning och användarna som behöver demontera och slänga avfallet 
på ett korrekt sätt. Eftersom barn också är konsumenter är det viktigt att även de lär 
sig att medverka i ett samhälle som hanterar material på ett mer varsamt sätt. De 
måste lära  detta tidigt eftersom det är de som ska driva systemet vidare.  

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

 

Mål 3: Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
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Spill kan även uppstå genom nedskräpning. Barn vistas generellt mycket i sin 
närmiljö. Bostaden, bostadsgården, lekplatser, parker och andra fritidsmiljöer samt 
förskolor, förskolegårdar, skolor och skolgårdar är viktiga miljöer för barn. 
Nedskräpning är en faktor som kan bidra till otrygga miljöer genom exempelvis ökad 
risk för klotter och skadegörelse. Ur ett barnperspektiv bör extra fokus ligga på hur 
åtgärder i barns närmiljöer påverkar och uppfattas av barn.  

4.2 Konsekvenser för barn utifrån indikatorerna 
I den gemensamma kretsloppsplanen finns 24 indikatorer. Eftersom planens syfte är 
att bidra till ett mer hållbart samhälle, och barn är en del av både nuvarande och 
framtida samhälle, kan samtliga indikatorer i förlängningen anses ge konsekvenser 
för barn. Många indikatorer är dock av sådan karaktär att de åtgärder som kan 
komma i fråga för att uppnå indikatorvärdet inte bedöms ha någon direkt påverkan 
på barn och är därför inte relevanta att belysa i en barnkonsekvensanalys. De 
indikatorer som kan komma att kräva åtgärder som bedöms ha någon form av direkt 
påverkan på barn har analyserats. En bedömning har gjorts av konsekvenserna för 
barn av att arbeta för att indikatorvärdena enligt dessa indikatorer ska uppnås, 
Tabell 1. Indikatorerna är indelade i grupper baserat på vilken typ av konsekvens de 
bedöms kunna få för barnen. Som utgångspunkt har de frågeställningar som beskrivs 
i metoden använts. Som ett komplement till konsekvensanalysen finns, där det är 
relevant, i tabellen även reflektioner kring hur arbetet med att uppnå 
indikatorvärdena kan ske med ett barnrättsperspektiv.  
 
Konsekvenserna för barn inom de indikatorer som beskrivs i Tabell 1 handlar till stor 
del om att de får en ökad kunskap om effekterna av ett visst beteende och att ett 
miljömässigt bättre beteende normaliseras. Ingen av indikatorerna bedöms ha 
negativa konsekvenser för barn. Några indikatorer påverkar barnen direkt, såsom 
minskat matsvinn i skolorna, eftersom detta innebär direkta insatser från barnen. 
Dessa konsekvenser bedöms inte vara negativa. Vid genomförande av åtgärder för att 
uppnå indikatorvärdena finns det däremot vissa viktiga saker att tänka på för att inte 
riskera att barn utsätts för onödiga risker, till exempel att vid återbruk se till att 
produkterna är giftfria. Vid information om avfallshantering är det viktigt att barn 
från olika socioekonomiska miljöer samt barn med olika ålder, kön och 
funktionsvariation får så likvärdig kunskap som möjligt om avfallshanteringen och 
dess konsekvenser.  
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Tabell 1 Sammanställning av konsekvenser av tänkbara åtgärder för att nå 
indikatorvärden enligt utvalda indikatorer i kretsloppsplanen. 

GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Inlärning 
 

Mängd farligt avfall i 
kommuninvånarnas 
restavfall  

Konsekvenser: Kortsiktigt påverkas 
barn minimalt av denna indikator. 
Minskad mängd farligt avfall innebär 
att kretsloppet avgiftas och mindre 
skadliga ämnen frigörs vid 
förbränning, men detta är effekter 
som är mer långsiktiga. Barnen 
kommer dock påverkas på längre sikt 
genom att de växer upp i en värld 
med större möjligheter att cirkulera 
material och med mindre gifter.  

Att tänka på: Det är möjligt att arbeta 
proaktivt med barnen för att lära in ett 
korrekt beteende. I skolor och 
förskolor är det också viktigt att det 
finns tillgång till insamlingssystem för 
farligt avfall, inklusive elavfall och 
batterier, och att information som ges 
till barn är anpassad till deras ålder 
och socioekonomiska faktorer.  

Inlärning 
 

Andelen återbrukade 
möbler och inredning 
inom kommunen och 
kommunala bolag  

Konsekvenser: Konsekvenserna för 
barn av att mer möbler återbrukas 
inom de kommunala verksamheterna 
är dels att de i större utsträckning 
kommer att omges av begagnade 
saker och dels att återbruk 
normaliseras. Genom ökat återbruk 
kan kommunen skapa ekonomiskt 
utrymme för andra aktiviteter i 
verksamheterna. 

Att tänka på: Det är viktigt att se till att 
de cirkulerade produkterna är lämpliga 
och uppfyller de krav på giftfrihet och 
säkerhet som ställs på möbler och 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

inredning som ska användas i skolor och 
förskolor. Att återbruka produkter inom 
skola och förskola innebär även en 
möjlighet att väva in information om 
produkters miljöpåverkan.  

 Kommunens och 
kommunala bolags 
arbete med offentliga 
upphandlingar med krav 
som leder till återbruk 
och återvinning av 
material samt att avfall 
förebyggs. 

Konsekvenser: Barnen är ofta 
mottagare av kommunens 
upphandlingar och påverkas därmed 
direkt av ändrade upphandlingar 
genom att de produkter som kommer 
de tillgodo kan komma att ändras. 
Detta bedöms dock inte innebära 
några negativa konsekvenser för 
barnen.   

Att tänka på: barn är ofta mottagare 
av kommunens upphandlingar därför 
bör deras åsikter och önskemål tas 
med i beaktande, så att de får vara 
med och utforma de miljöer de ska 
verka i och så att dessa miljöer 
präglas av återbruk och återvinning 
samt avfallsminimering. 
Upphandlingar är också viktiga 
verktyg för att barnen ska få verka i 
giftfria miljöer. 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Beteende Andel matsvinn i 
kommunens 
storköksverksamheter  
 

Konsekvenser: Detta innebär direkta 
insatser från barnen – barnen 
kommer behöva ändra sitt beteende 
för att bidra till att minska 
matsvinnet, något som dock inte 
bedöms innebära några negativa 
konsekvenser för barnen. Snarare 
skulle det kunna leda till positiva 
spridningseffekter där beteendet 
sprider sig till hemmiljön och får goda 
effekter även där.   

Att tänka på: att det är viktigt att föra 
en dialog med barnen kring matsvinn 
och kring hur matsvinnet i 
skolan/förskolan kan minska.  
 

 Andel arbetsplatser i 
kommunens 
verksamheter och 
kommunala bolag där 
det finns tillgång till 
källsortering  

Konsekvenser: Att det finns möjlighet 
att sortera på skolor och förskolor är 
avgörande för att detta ska göras. En 
konsekvens för barn blir därmed en 
ökad möjlighet till inlärning av ett 
korrekt beteende.  

Att tänka på: barn sprider ofta en 
beteendeförändring till sin familj och 
bra information till barnen om 
sortering och återvinning kan därför få 
en positiv påverkan på hushållens 
källsortering. 
 

 Antal genomförda 
resurseffektiviserande 
aktiviteter i kommunens 
verksamheter och 
kommunala bolag med 
syfte att förebygga 
avfall  

 

Konsekvenser: För barn skulle detta 
kunna få till konsekvens att fler saker 
i deras närmiljö är återbrukade och 
lagade. Det kan även innebära att 
barnen involveras i 
resurseffektiviserande aktiviteter, till 
exempel att de lånar och byter saker, 
använder förbrukningsvaror på ett 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

annat sätt, eller deltar i arbetet för 
att minska matsvinn. 

Att tänka på: Aktiviteter som är 
riktade mot barn behöver anpassas 
till deras ålder och socioekonomiska 
bakgrund.  

Beteende Kommuninvånarnas 
förståelse om kopplingen 
konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och 
miljöpåverkan  

 

Konsekvenser: Barn är en viktig 
målgrupp för beteendeändrande 
insatser eftersom de är konsumenter 
och även kommer vara det i vuxen 
ålder. Konsekvensen för barnen av 
denna indikator är därmed att barnen 
blir mer medvetna konsumenter.  

Att tänka på: Det är viktigt att de 
beteendeändrande insatser som görs 
är anpassade till barnens ålder och 
socioekonomiska bakgrund.  

Rättvisa Kommuninvånarnas 
upplevelse av hur lätt 
eller svårt det är att 
återbruka, hyra dela och 
låna  

Kommuninvånarnas 
upplevda frekvens av 
att de återbrukar, hyr, 
delar och lånar  

Konsekvenser: Konsekvenserna av att 
öka möjligheterna till, och 
normalisera, återbruk, lån eller 
samägande av produkter, innebär en 
ökad jämlikhet mellan grupper av 
barn med olika socioekonomisk 
bakgrund. Ett exempel på detta är lån 
av fritidsutrustning som möjliggör 
resurskrävande aktiviteter för barn 
med sämre ekonomiska 
förutsättningar.  

Att tänka på: För att återbruka, hyra, 
dela och låna inte ska fungera 
stigmatiserande är det viktigt att 
fokus inte bara läggs på grupper med 
sämre ekonomiska förutsättningar 
utan även på barn med goda 
ekonomiska förutsättningar. 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Trygghet Mängd skräp på land 
samt vid hav och sjöar 

Konsekvenser: Nedskräpning är till 
stor del en trygghetsfråga. 
Nedskräpade miljöer tenderar att 
skapa en känsla av otrygghet. Att 
nedskräpningen minskar är därmed 
trygghetsskapande.  

Att tänka på: Att minska nedskräpning 
är till stor del en kunskaps- och 
beteendefråga och allt arbete med att 
informera barn om detta bör ske med 
hänsyn till barnens ålder. 

 Kommunens arbete med 
att integrera 
avfallshanteringen i 
staden, genom sin fysiska 
planering 

Konsekvenser: Vilka konsekvenserna 
blir för barn beror på vilken typ av 
avfallshantering som kommunen satsar 
på och som integreras i den fysiska 
planeringen. Att kommunen arbetar 
aktivt med avfallshantering i den 
fysiska planeringen bedöms i sig inte 
innebära några konsekvenser specifikt 
för barn. 

Att tänka på: Avfallslösningar i staden 
måste vara utformade på ett sätt som 
inte innebär risker för barn, men bör 
ändå var tillgängliga för barn.  
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4.3 Att tänka på vid planens genomförande 
När den färdiga planen ska implementeras i respektive kommun är det viktigt att 
barnrättsperspektivet beaktas i de olika åtgärder som kommer att genomföras för att 
planens mål ska uppfyllas. De åtgärder eller aktiviteter som tas fram, och som berör 
barn, behöver därför anpassas till de olika förutsättningar som barnen har med 
avseende på till exempel socioekonomiska skillnader, utbildningsnivå, 
funktionsvariation och ålder.  

För att kunna ta hänsyn till barns speciella behov vid till exempel upphandlingar, 
utformning av förskolor, skolor, lekplatser och avfallslösningar, är det viktigt att den 
samlade kunskapen om produkters innehåll och hur barn upplever och brukar sin 
närmiljö tillgängliggörs för de tjänstepersoner som jobbar med dessa frågor. För att 
kunna ha ett barnperspektiv i det fortsatta arbetet med att implementera 
kretsloppsplanen blir det viktigt att identifiera hur barn använder sin närmiljö och 
hur krav i upphandlingar kan utformas. Barnets perspektiv bör också inhämtas 
genom att barn och unga utgör referensgrupp vid till exempel upphandlingar och 
utformning av förskolor, skolor, lekplatser och avfallslösningar. 

Kunskap ger makt att påverka sitt liv och ökar möjligheterna att aktivt delta i 
samhällslivet. Det är därför viktigt att kommunerna, i arbetet med att implementera 
kretsloppsplanen, eftersträvar att ge barn med olika förutsättningar lika möjlighet att 
få del av kunskap, om såväl avfall som den demokratiska processen med att ta fram 
en kretsloppsplan.  

5 Resultat från workshopar med barn 
Barn har genom denna barnkonsekvensanalys getts möjlighet att ge sitt perspektiv på 
kretsloppsplanens mål. Fem workshops genomfördes med barn från tre kommuner 
och material har samlats in från Kretseum – kretslopps och kunskapscentrum i Malmö 
och besöksverksamheten på Sysav1.  
 

5.1 Resultat utifrån tre huvudfrågor  
De frågor som ställts till barnen under workshoparna har genomgående tagit 
utgångspunkt i tre huvudsakliga frågor:  
 

                                                        
1 Resultatet från de workshops som hållits med barn inkluderar underlagsmaterialet 
från Kretseum och Sysav. Detta material är helt integrerat i konsekvensanalysen och 
är därför inkluderade i de resultat som presenteras. 
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Barnens svar på första frågan om att minska, återanvända och ta hand om avfall ger 
en bild av att barnen har bra insyn i vad som görs i hemmen. De aspekter som oftast 
kommer upp är källsortering, att de tar med tygpåse till affären och att de ger bort 
eller köper saker i andrahand. Det finns tydliga tecken på att barnen är färgade av 
vuxenvärlden kring vad som kan göras i frågan och att diskussionerna som 
uppkommer begränsas av de ramar som satts av vuxenvärlden.  
 

I den andra frågan kring vad vuxna har för ansvar samt kan göra, hörs och syns 
mycket mer av barnens kreativitet. Det framkommer att barn många gånger känner 
sig förbisedda av vuxna och det är vanligt med motfrågor som ifrågasätter varför 
vuxna skräpar ner och förstör miljön runt dem, och varför de i många fall behöver 
städa efter de vuxna. Det finns också en mycket pragmatisk syn på avfallsproblemen 
och de lösningar som barnen föreslår är ofta mycket hårdare och mer pragmatiska än 
de som framkommer i diskussioner vuxna emellan. 
 

Den tredje frågan kring möjliga förbättringar av målen ställdes till barnen efter en 
presentation av hur kommunerna tänker kring målen i den nya kretsloppsplanen. 
Detta blir en väldigt abstrakt nivå och de flesta av barnens svar liknar de som ges på 
fråga två. Flera barn frågar varför de vuxna inte gör mer, speciellt eftersom alla vet 
att det är ett problem och vad som är problemet.  

5.2 Resultat utifrån planens mål 
Exempel på svar från barnen utifrån de tre målen kring vad de gör idag samt har för 
förslag på vad som kan göras för att minska, återanvända och ta hand om avfall: 

• ”Använder glas och metall i stället för plast” 
• ”Cyklar istället för att köra bil” 
• ”Skippa plastpåsen när man köper äpple” 
• ”Förbjuda plastpåsar, engångssaker och sugrör” 
• ”Äta rester” 

Vad gör ni för att minska, återanvända och ta hand om avfall? 

Vad behöver vi vuxna som är ansvariga (dvs. politiker, de som arbetar med avfall, 
föräldrar, lärare etcetera) göra för att minska, återanvända och ta hand om avfall? 

Är det något som ni tycker saknas eller som skulle kunna göras bättre? (hänvisar 
till målen som kommunerna idag arbetar med i kretsloppsplanen) 

Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
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• ”Jag säljer saker på loppis” 
• ”Köpa tygpåsar” 
• ”Jag och min lillasyster brukar pyssla med skräp” 
• ”Inte använda mjukplast, istället använda hårdplast som kan tvättas 

och användas igen” 
• ”Lämna tillbaka kläder man är klar med till butiken, så att de kan 

återanvändas eller återvinnas” 

• ”Jag och min familj har en låda till gammal mat som blir till kompost som vi 
gödslar med” 

• ”Jag vill ha fler skräpplockardagar” 
• ”Fler soptunnor ute i staden eller byn” 
• ”Sluta snusa och röka för ni kastar det alltid på marken och det är 

farligt” 
• ”Inte slänga tops i toaletten” 

5.3 Generella resultat 
I dialogen med barn är följande förslag genomgående:  

• att förbjuda exempelvis plastpåsar, engångssaker, bensin, rökning och snus 
• att bara använda naturliga material 
• att begränsa bilkörandet 
• att införa skräpplockardagar för vuxna 

 
Några exempel på hur barnen ser på det framtida avfallsarbetet:  

• ”Berätta och förklara för de äldre och föräldrarna” 
• ”Hoppas att det blir bättre” 
• ”Skapa ett jobb där man plockar skräp, så får man lätt pengar” 
• ” Sysav ska sätta upp affischer som visar hur det var förr i haven och marken, 

så man kan jämföra nu och då” 
 
  

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

Mål 3:  Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
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Svaren som barnen skrivit ner ger en bild av deras syn på avfallshantering. Samtalen 
under workshoparna blev mycket intressanta och visar tydligt att barn har många väl 
formulerade tankar om hur avfall kan och bör hanteras i deras närområden. Generellt 
kan de frågor som barnen väljer att fokusera på delas upp i sex övergripande 
kategorier:  
 
Källsortering  Transport 
Återbruk  Reglering 
Resursanvändning Energi 

5.4 Kunskapsinsamling och återkoppling 
För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer, som 
exempelvis en avfallsplaneprocess, är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
deras deltagande, samt att de får återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i 
den vidare processen. De barn som deltagit i denna barnkonsekvensanalys har fått 
information om kretsloppsplanens syfte och mål, samt om hur den demokratiska 
processen med att ta fram planen ser ut. De har också fått en återkoppling med en 
sammanställning av alla idéer och information om den fortsatta processen. Klasserna 
erbjöds även ett studiebesök på Sysav under hösten 2019.  
 
I arbetet med att implementera kretsloppsplanen i respektive kommun är det viktigt 
att de tankar och idéer från barn som samlats in genom workshops och 
besöksverksamheter får prägla genomförandet av planen. Ett sätt att skapa 
möjligheter för barns deltagande i processen är att ta fram en version av planen som 
är tillgänglig för barn. Genom att sprida och konkretisera planen i verksamheter där 
barn och unga finns (förskola, skola, fritidsverksamhet och föreningsliv) kan 
involveringen öka och skapa ett aktivt arbete med åtgärder. I de fall handlingsplaner 
bedöms beröra barn och unga kan dessa involveras vid framtagandet. Här kan lokala 
referensgrupper som till exempel ungdomsråd eller andra forum för barn och unga 
engageras.      

6 Intressekonflikter  
Vid färdigställandet av denna barnkonsekvensanalys var den gemensamma 
kretsloppsplanen och kommunernas handlingsplaner ännu ej färdigställda, vilket gör 
att det inte är möjligt att avgöra om det finns några särskilda problem eller 
intressekonflikter med att beakta barns bästa i förslaget (artikel 2, 3, 23). I den 
fortsatta processen med att ta fram handlingsplaner och implementera 
kretsloppsplanen är det viktigt att kontinuerligt utvärdera hur barns bästa tillgodoses 
och motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre. Om intressekonflikter 
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uppstår, och andra aspekter prioriteras över det som bedöms som barns bästa, bör 
det undersökas vilka kompensatoriska åtgärder som kan genomföras för att 
resultatet ska bli så bra som möjligt ur ett barnperspektiv. Extra viktigt är att 
eventuella intressekonflikter och åtgärder blir belysta i de skrivelser som utgör 
underlag för beslut, så att politiker och andra beslutsfattare kan fatta beslut utifrån 
ett barnperspektiv.   

7 Slutsatser 
Barnkonsekvensanalysen har gjorts på de föreslagna målen och indikatorerna för den 
gemensamma kretsloppsplanen, för kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling 
med syftet att såväl på kort som lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. 
Analysen har genomförts på planens mål och tillhörande indikatorer, för att skapa ett 
underlag som kan användas i arbetet med att ta fram kommunernas handlingsplaner 
och implementera planen i respektive kommun. Syftet med analysen är att visa hur 
kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn, och hur ett barnrättsperspektiv 
kan integreras i tillämpningen av planen, för att i så hög grad som möjligt se till 
barnets bästa. Nedan summeras de övergripande slutsatserna av genomförd analys 
samt förslag på fortsatt arbete.  

Övergripande slutsatser:  

• Inga negativa konsekvenser för barn med avseende på planens mål och 
indikatorer har identifierats.  

• Kretsloppsplanens mål har stor möjlighet att förbättra barns och ungas 
levnadsvillkor både på kort och lång sikt. 

• För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer 
är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med deras deltagande, samt att de 
får återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i den vidare processen. 

• Kännedom om den demokratiska processen samt om avfallshantering och 
kretsloppet skiljer sig mycket mellan de barn som bidragit med sina idéer till 
den här analysen.  

• Barn har ofta en tydlig bild av problem i deras närmiljö och har en pragmatisk 
syn på lösningar. 

• Barn känner sig många gånger ohörda och orättvist påverkade av vuxnas 
beteende. 

• Barn är, och kommer i takt med att de blir äldre i allt större utsträckning bli, 
konsumenter. Med insatser riktade mot barn finns potential att lägga grunden 
till en medveten konsumtion, återanvändning och sortering.  
 

338



Bilaga 7 | Barnkonsekvensanalys 
 

20 
 

Förslag på fortsatt arbete:  

• Barnrättsperspektivet behöver prägla den fortsatta processen med 
framtagande av kommunernas handlingsplaner och genomförande av planen.  

• Arbetet behöver ta hänsyn till barns olika förutsättningar inom och mellan 
respektive kommun.  

• Barn är väldigt bra ambassadörer. Att ta fram material anpassat till barn för 
att lättare kunna ta till sig innehållet i kretsloppsplanen kan även öka andra 
gruppers förståelse och deltagande. 

• Ta fram en version av planen som är tillgänglig för barn. 
• Involvera barn och unga vid framtagandet av kommunala handlingsplaner. 
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1 Ekonomiska konsekvenser 
1.1 Introduktion 
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som 
kommunerna.  

För att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorvärden ska kunna nås 
kommer ett flertal aktiviteter att behöva genomföras av kommunerna och Sysav. 
Handlingsplaner ska tas fram med målen i kretsloppsplanen som grund. Arbetet med 
den gemensamma kretsloppsplanen är ett arbete som alla kommunala verksamheter, 
bolag och förbund ska vara delaktiga i. För att nå målen måste kommunen använda 
olika styrmedel, verktyg och rutiner. 

Vissa aktiviteter kan genomföras inom ramen för befintliga budgetar. Andra aktiviteter 
kan kräva förstärkning av personella resurser eller ökade drifts- eller 
investeringskostnader. En del av kostnaderna uppstår inom kommunernas 
avfallsverksamheter, medan andra kostnader belastar andra verksamheter. 
Finansiering kan därmed antingen ske genom avfallstaxan eller genom skatten. I 
många fall kan kostnaderna förväntas sjunka som ett resultat av de aktiviteter som 
genomförs med utgångspunkt från kretsloppsplanen, exempelvis till följd av minskade 
inköp, minskade avfallsmängder, ökat återbruk, ökad materialåtervinning eller minskad 
nedskräpning.  

1.2 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt 
Genomförande av vissa aktiviteter kan på sikt leda till lägre kostnader istället för 
ökade. Sådana exempel är aktiviteter för minskat matsvinn inom kommunala 
verksamheter eller återbruk av kontorsmöbler inom kommunerna. Andra exempel är 
aktiviteter som kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till materialåtervinning, 
som ofta har ett ekonomiskt värde. Förbättrad källsortering kan också väntas leda till 
minskade mängder avfall till energiåtervinning och därmed minskade 
behandlingskostnader. En förbättrad utsortering ger även en restavfallsfraktion med 
lågt innehåll av matavfall, vilket ger ett bränsle med högre värmevärde för 
avfallsförbränningsanläggningar. Utöver aktiviteter för avfallsminimering, återbruk och 
återvinning kan även olika aktiviteter för minskad nedskräpning innebära minskade 
kostnader för till exempel städning, men också minskade kostnader för skadegörelse. 

Initiala kostnader kan på sikt även innebära besparingar. Det gäller att ur ett 
hållbarhetsperspektiv hushålla med jordens ändliga resurser genom att bland annat 
återbruka och återvinna material i kretsloppet. Att ta kostnader för minskad 
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föroreningsbelastning i miljön och inte bygga upp en ökande miljöskuld är en 
investering för framtiden.  

1.3 Personella resurser 
Många av de aktiviteter som behöver genomföras utifrån den gemensamma 
kretsloppsplanens mål och indikatorer bedöms kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. 

En del av planens mål och indikatorer kommer att kräva olika typer av 
informationsinsatser. Sådana aktiviteter bedöms delvis kunna genomföras med 
befintliga personella resurser inom ramen för löpande informationsinsatser. 
Information är ett styrmedel som krävs för att nå samtliga mål i kretsloppsplanen, där 
flera indikatorer handlar om beteende och attityder. Kommunernas och Sysavs 
resurser inom information och kommunikation kan därför behöva förstärkas. 

En del indikatorer berör kommunens fysiska planering, ett styrmedel som krävs för att 
nå ett hållbart samhälle. För hållbar fysisk planering kan exempelvis utvecklad 
samverkan och dialog mellan avfallsverksamheten och organisationen för fysisk 
planering på kommunerna vara nödvändig. Detta bedöms kunna genomföras inom 
ramen för befintliga budgetar för kommunernas avfallsverksamhet respektive 
organisation för fysisk planering. 

Tillsyn är ett annat viktigt och avgörande styrmedel för de indikatorer som avser avfall 
från företag. En del av denna tillsyn bedöms kunna genomföras inom ramen för den 
tillsyn som ändå görs, men kommunernas resurser inom tillsyn kan behöva förstärkas 
genom till exempel översyn av rutiner och utbildning eller personal. 

Ytterligare ett styrmedel som kommer att vara avgörande för att nå målen är offentlig 
upphandling. Det kommer bland annat att krävas ökat samarbete och samverkan 
mellan upphandlingsansvariga och tjänstepersoner i de olika verksamheterna som 
besitter den sakkunskap som behövs.  

  

344



Bilaga 8 | Ekonomiska konsekvenser 
 

5 
 

1.4 Övriga kostnader 
Några av den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer kan medföra 
aktiviteter som kräver investeringar. Tänkbara aktiviteter som kan kräva investeringar 
och som skulle kunna bli aktuella kan exempelvis handla om att: 

• Förbättra sorteringsmöjligheterna för hushållen och i kommunala 
verksamheter 

• Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive 
mottagning av avfall för återbruk 

• Tekniska innovationslösningar som till exempel soptömning vid behov 

Andra tänkbara aktiviteter till följd av genomförande av målen i kretsloppsplanen som 
kan medföra kostnader kan exempelvis vara: 

• Etablera bytes-/låneverksamheter själv eller i samverkan med andra aktörer 

• Skapa förutsättningar för återbruk av möbler och inredning i kommunala 
verksamheter 

• Utbildning av upphandlare och övrig personal i kommunala verksamheter, i 
syfte att förebygga avfall 

• Ökad digitalisering i syfte att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till 
kundtjänstfunktioner och information, samt underlätta uppföljning av 
avfallsverksamheten  

• Attitydstudier i syfte att mäta exempelvis konsumtion och nedskräpning 

• Skräpmätningar på land och vid hav och sjöar 

• Översyn och utveckling av rutiner för städning på allmänna platser och 
deltagande i kampanjer för minskad nedskräpning 
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1.5 Avfallstaxor 
Genomförande av aktiviteter utifrån den gemensamma kretsloppsplanens mål och 
indikatorer kan komma att innebära höjning av avfallstaxorna i kommunerna, 
beroende på vilka åtgärder som beslutas. 

Samtidigt kan en del av kretsloppsplanens aktiviteter med avfallsförebyggande 
och/eller kvalitetshöjande karaktär påverka ekonomin positivt. Till exempel kan 
framgångsrika satsningar på återbruk och återvinning ge kostnadsbesparingar, då 
avfall till energiåtervinning och deponering minskar. Bättre digitala verktyg för 
uppföljning av avfallsverksamheterna kan också ge möjligheter till effektivisering av 
exempelvis insamlingen. 

Aktiviteter som genomförs inom andra delar av kommunernas verksamhet än 
avfallsverksamheten ger upphov till kostnader som inte får finansieras med 
avfallstaxan och dessa åtgärder påverkar därmed inte avfallstaxan. 
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1 Inledning 
I följande bilaga presenteras en bedömning av: framtida behov av och möjligheter till 
avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en prognos för omhändertagande 
av avfall från kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Bedömningen baseras på den gemensamma 
kretsloppsplanens mål, nationella mål och EU:s återvinningsmål. Prognosen fokuserar 
på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar även avfall som 
omfattas av producentansvar. 

2 Utvecklingstendenser 
2.1 Befolkningsprognos 
Kommunerna har idag (år 2018) cirka 258 000 invånare. Baserat på kommunernas 
prognoser väntas befolkningen öka till cirka 269 000 invånare under perioden 2018-12-
31 till 2021-12-31, vilket motsvarar en genomsnittlig ökningstakt på cirka 1,4 procent per 
år. Kommande år har ett antagande gjorts om en befolkningsökning på 1,5 procent per 
år.  

I en befolkningsprognos antas folkmängden öka till cirka 332 000 personer till år 2035, 
vilket är en ökning med cirka 74 000 personer jämfört med nuläget. Nuläge och 
prognos presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Befolkningsprognos för kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.  

 ÅR 2018 ÅR 2021 ÅR 2025 ÅR 2030 ÅR 2035 

Antal invånare, st 258 000 269 000 286 000 308 000 332 000 
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2.2 Hushållsavfall 
Den förväntade befolkningsökningen innebär även att mängden hushållsavfall1 
förväntas öka. Därmed förväntas även i viss mån behovet av förbättrade möjligheter 
att lämna och sortera avfall vid bland annat återvinningscentralerna öka. 

En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna fortsätter att öka. 
Under år 2016-2017 ökade den totala mängden hushållsavfall med 2,5 procent. Utslaget 
per person blir dock ökningen av hushållens totala avfallsmängder mindre, till följd av 
den befolkningsökning som har skett under senare år. Ökningen av avfallsmängderna 
förklaras främst av ökade grovavfallsmängder. Under år 2018 minskade den totala 
mängden hushållsavfall något. 

Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll. Framförallt 
ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad internetförsäljning, 
medan mängden returpapper minskar i takt med att hushållen i mindre utsträckning 
läser papperstidningar. 

Starka ekonomiska intressen på marknaden, och fokus på konsumtion av varor och 
tillväxt i ekonomin, riskerar att medföra att trenden av ökande avfallsmängder per 
invånare även fortsättningsvis håller i sig. Dock finns aktörer som arbetar för en ökad 
medvetenhet hos allmänheten om vikten av en hållbar livsstil, till exempel 
avfallsbranschen, men även andra samhällsaktörer.  

Trots ökade avfallsmängder har mycket åstadkommits på senare år beträffande hur 
avfall behandlas i Sverige, tack vare det fokus som har legat på att styra 
avfallsbehandlingen från energiåtervinning och deponering till materialåtervinning. På 
nationell nivå har andelen hushållsavfall som behandlas genom materialåtervinning 
legat på drygt 30 procent och andelen som behandlas genom energiåtervinning legat 
på cirka 50 procent på senare år.

                                                      
1 Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I 
begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 
kap. 3 § miljöbalken. 
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2.3 Verksamhetsavfall 
I takt med ökande befolkning kan även näringslivet förväntas utvecklas med bland 
annat fler arbetstillfällen. 

Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög grad 
är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall som 
bygg- och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa områden förväntas 
öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än genom Sysav och 
kommunerna förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala 
systemen, då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande. I 
flera av kommunerna sker en stor nyproduktion av bostäder, vilket medför uppkomst 
av byggavfall. 

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med mera 
kan komma att öka. Skälen till detta är främst trenden att allt mer avfall definieras som 
farligt avfall, och att byggnationer kan kräva sanering av förorenade områden som 
genererar förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av mängden farligt 
avfall från industrier kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till 
miljöanpassning av produktionen. 
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3 Prognos över avfallsmängder 
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets mängd 
och fördelning på fraktioner för åren 2025, 2030 och 2035. Prognosen baseras på 
avfallsmängder från år 2017, samt förväntad befolknings- och näringslivsutveckling. 
Den baseras även på en bedömning av hur avfallet kommer att fördelas på fraktioner 
till följd av genomförande av åtgärder enligt kretsloppsplanen, samt att nationella mål 
och EU-mål antas uppnås.  

Med denna utgångspunkt förväntas de totala hushållsavfallsmängderna öka. 
Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per 
invånare i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande 
åtgärder kommer att få.  

Simuleringar för framtida avfallsmängder i kommunerna har gjorts för år 2025, 2030 
och 2035. Beräkningarna baseras på en befolkningsökning på 1,5 procent per år samt 
att mängden kommunalt avfall per invånare antas minska med 0,5 procent per år som 
en följd av avfallsförebyggande åtgärder. I Figur 1  Total mängd kommunalt 
avfall i kommunerna år 2017 samt prognos för år 2025, 2030 och 2035. presenteras en 
prognos över totala mängder så kallat kommunalt avfall. Begreppet kommunalt avfall 
inkluderar mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från fastighetsnära 
insamling (FNI) och återvinningsstationer (ÅVS), grovavfall från FNI och 
återvinningscentraler (ÅVC) samt farligt avfall och elavfall. 

 

Figur 1  Total mängd kommunalt avfall i kommunerna år 2017 samt prognos för år 
2025, 2030 och 2035. 
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Villor i flera av kommunerna har redan idag fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, 
vilket ger en hög utsorteringsgrad av avfall till materialåtervinning. Även lägenheter 
har idag i hög utsträckning fastighetsnära insamling i separata kärl, vilket är ett system 
som ger en hög utsorteringsgrad av avfall till materialåtervinning. Till följd av 
producentansvarslagstiftningen förväntas 60 procent av bostadsfastigheterna år 2021 
ha tillgång till fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar och 
returpapper och 100 procent år 2025, vilket förväntas medföra ökad insamling och 
återvinning av förpackningar och returpapper.2 I Figur 2 presenteras en prognos över 
mängden utsorterade förpackningar och returpapper i kommunerna. Prognosen bygger 
på ett antagande om att utsorteringsgraden av matavfall ökar från 46 procent år 2017 
till 70 procent år 2030 och därefter är konstant. 

 

Figur 2  Mängd och andel utsorterade förpackningar och returpapper år 2017 
samt prognos för år 2025, 2030 och 2035

                                                      
2 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över och 
att producentansvaret för returpapper ska avvecklas, vilket kan påverka utbyggnadstakten för fastighets- eller 
kvartersnära insamling av förpackningar samt vilken servicenivå som kommer att krävas för insamling av 
returpapper. 
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Matavfallsinsamlingen kommer att öka genom vidareutveckling av insamlingssystem 
för matavfall, samt genom informationsinsatser som visar på nyttan av att sortera ut 
matavfall och producera biogas och biogödsel. Samtidigt antas mängden matavfall 
minska till följd av informationsinsatser från kommunerna och Sysav gällande 
matsvinn, vilket förväntas leda till en minskning med 30 procent till år 2025 och med 
totalt 50 procent till år 2030. I Figur 3 presenteras en prognos över mängden insamlat 
matavfall i kommunerna. Prognosen bygger på ett antagande om att 
utsorteringsgraden av matavfall ökar från 50 procent år 2017 till 70 procent år 2035. 

 

Figur 3  Mängd och andel utsorterat matavfall år 2017 samt prognos för år 2025, 2030 
och 2035. 
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Mängden restavfall till energiåtervinning från insamling vid fastigheten förväntas minska till 
följd av minskat matsvinn, ökad utsortering av matavfall och ökad utsortering av förpackningar 
och returpapper. I Figur 4 presenteras en prognos över framtida mängder restavfall. 

 

Figur 4  Mängd restavfall från insamling vid fastigheten år 2017 samt prognos för år 2025, 2030 
och 2035. 

 

Mängden avfall från återvinningscentralerna till energiåtervinning förväntas minska bland annat 
till följd av införande av maskinell sortering av fraktionen brännbart restavfall på 
återvinningscentralerna, där Sysav räknar med att kunna sortera ut 50 procent av inkommande 
mängd. Högre mängder till materialåtervinning förväntas också till följd av förbättrad 
utsortering på återvinningscentralerna. 

Under prognosperioden kan det även bli aktuellt att införa separat insamling av fler fraktioner, 
exempelvis textilier. Separat insamling av textilier innebär en ökad mängd avfall till återvinning 
eller återanvändning, om än inte i någon större omfattning. Ytterligare en fraktion ställer dock 
krav på insamlingssystemet i kommunerna. För villor med fyrfackskärl innebär det en extra 
fraktion utöver de i dagsläget åtta fraktionerna, vilket i så fall måste lösas genom till exempel 
påhängsbehållare. För lägenheter kan insamlingen lösas genom ett separat kärl för textil. Ökad 
utsortering av textil för återanvändning eller materialåtervinning är viktigt ur miljösynpunkt men 
inverkan på de totala avfallsmängderna är begränsad. 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas komplett mängdstatistik för 
avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till exempel industriavfall, bygg- och 
rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall från verksamheter. Någon prognos för dessa 
avfallsslag har därför inte kunnat göras. 
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4 Behov av insamlingssystem och 
anläggningar 

4.1 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar 
För att uppnå prognosticerad mängd avfall till materialåtervinning och minskad mängd avfall till 
energiåtervinning av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar enligt Miljöbalken 15 kap 20 § 
är det viktigt att utbyggnaden av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 
sker, enligt gällande lagstiftning. Här ligger flera kommuner redan idag på en hög 
anslutningsgrad. 

Trenderna visar på ökade mängder avfall till materialåtervinning. Det är därför viktigt att 
säkerställa att tillräcklig kapacitet för omlastning, mellanlagring och eventuell sortering av avfall 
till materialåtervinning alltid finns. Rätt kapacitet kan genomföras genom att exempelvis se över 
struktur och disposition hos Sysavs egna anläggningar eller handla upp extern kapacitet. 

Av det avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar kan förändringen i avfallsmängder 
antas rymmas inom befintliga tillstånd för Spillepengs avfallsanläggning och de externa 
behandlingsanläggningar som handlas upp. I och med de minskade mängderna till 
energiåtervinning och deponi bedöms anläggningens kapacitet för detta vara tillräcklig, medan 
kapaciteten för omlastning och mottagning av material till återvinning kan behöva utökas. Den 
ökande mängden matavfall till rötning behöver beaktas särskilt vid utveckling av Sysavs 
förbehandlingsanläggning på Spillepeng i Malmö och upphandling av rötningskapacitet. 

Kommunerna har genom Sysav goda förutsättningar för omhändertagande av sorterat grovavfall 
och farligt avfall, på grund av ett stort antal återvinningscentraler. Till följd av ökande befolkning 
kan besökstrycket på återvinningscentralerna väntas öka. En översyn av anläggningarnas 
struktur, inklusive öppettider, bemanning och möjligheter till utökning bedöms därför behövas 
under de kommande åren.  
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4.2 Avfall från verksamheter 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar, finns begränsad 
tillgång till information om mängder som uppkommer inom kommunerna. De mängder som kan 
komma att öka till följd av befolkningsökningen är exempelvis mängden byggavfall samt jord- 
och schaktmassor från bygg- och anläggningsverksamhet. Ökade mängder ställer krav på ökad 
kapacitet för omhändertagande av sådant avfall. Utvecklingen av mängderna av 
verksamhetsavfall bör följas, så att Sysav har beredskap för att möta ökade flöden till Sysavs 
egna anläggningar. Som nämnts i kapitel 3 har inga beräkningar gjorts på mängden 
verksamhetsavfall. 
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Samrådsredogörelse  
Gemensam kretsloppsplan och  

lokala avfallsföreskrifter Simrishamns och 

Tomelilla kommuner 
 
Renhållningsordningen har, i enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken, varit föremål för samråd under 

perioden 1 maj till den 15 juni 2020. Underrättelse om detta har skickats till Länsstyrelsen, andra 

berörda myndigheter, organisationer och företag. Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i 

kommunhusets reception, på biblioteken, på kommunens hemsida och på Sysavs hemsida. 

 

Yttranden utan erinran 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Yttranden med erinran  
 

Feministiskt alternativ  

Synpunkter på den gemensamma kretsloppsplanen: 

Remissvar:  

Målen är mätbara genom indikatorerna och dess indikatorvärden. Målet är uppfyllt när dess 

indikatorer med indikatorvärden är uppfyllda.  

 

Etappmålen EU; Vi saknar ett resonemang kring vad olika direktiv från EU kan ha för påverkan. Vad 

innebär förändrade producentansvar, separata insamlingar av textilier och farligt avfall fr o m 2025?  

Remissvar:  

Ambitionen med texterna i den gemensamma kretsloppsplanen har varit att de ska vara lättlästa och 

inte alltför faktatunga. Det finns mycket som har lämnats utanför på grund att det blir allt för 

detaljrikt. Istället har fokus fått vara Agenda 2030 och de globala målen och hur kretsloppsplanen 

och dess mål och indikatorer kan kopplas till dessa. Enligt nya förordningarna om producentansvar 

kan kommunen inte längre ta beslut om införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och 

tidningar. 
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Barn & Ungdomsförvaltningen 

Det finns en uppenbar risk att kraven på de kommunala verksamheterna beträffande inköp, 

hantering, sortering och återvinning snedvrider konkurrensen gentemot de privata förskolorna och 

skolorna. Även krav och förväntningar på handlingsplaner bör gälla alla utbildningsanordnare, inte 

bara de kommunala. Samtliga indikatorer som gäller samtliga nämnder eller Barn- och 

utbildningsnämnden specifikt riskerar att tynga de kommunala verksamheterna – såvida inte samma 

förväntningar och krav läggs på de privata utövarna. 

Remissvar:  

Den gemensamma kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor eller är verksamma i de tio 

kommunerna. I planen kommer det förtydligas att samma krav som ställs på de kommunala 

verksamheterna även gäller om det finns privata motsvarigheter 

 

Föreskrifterna 

Angående 25–34 §§ blir det den enskilda skolans ansvar att hantera frågor som dessa. Viktigt att 
dessa frågor regleras mellan fastighetsägare och hyresgäster, även inom den kommunala 
organisationen. Risk uppenbara att konkurrenssituationen snedvrids 
 

Remissvar:  

Då tjänsterna inte är konkurrensutsatta ser inte Ökrab någon risk för detta. Ökrab uppfattar att 

samarbetet mellan Ökrab/fastighetsägare/hyresgäster fungerar tillfredsställande idag och 

förutsätter att det fortsätter så. 

 

Ystads Österlenregionens miljöförbund 

frågar varför inte miljönyttan med fyr- eller flerfack lyfts fram i kretsloppsplanen. 

Remissvar:  

Ambitionen med texterna i den gemensamma kretsloppsplanen har varit att de ska vara lättlästa och 

inte alltför faktatunga. Det finns mycket som har lämnats utanför på grund att det blir allt för 

detaljrikt. Istället har fokus fått vara Agenda 2030 och de globala målen och hur kretsloppsplanen 

och dess mål och indikatorer kan kopplas till dessa. Enligt nya förordningarna om producentansvar 

kan kommunen inte längre ta beslut om införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och 

tidningar. Ökrab avvaktar utveckling rörande beslut från regeringen rörande beslut om de nya 

förordningarna om producentansvaret, så snart beslut tas kommer Ökrab att anpassa 

upphandlingen inför 2025 till detta beslut 
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Avfallsföreskrifter 

 

Sid 6 inledning av dokumentet, undantag, myndighetsbeslut och överklagande. Miljöförbundet vill 

poängtera att det inte ingår i miljöförbundets ansvar att bedriva tillsyn utifrån alla paragrafer i 

denna föreskrift. Se nedan ett utdrag från föreskrifterna. 

”Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 

Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 

avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden gällande 

dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas.” 

För de paragrafer där miljöförbundet är tillsynsansvariga, framgår också detta tydligt i respektive 

paragraf. Resterande paragrafer har inte miljöförbundet tillsynsansvaret för. Miljöförbundet anser 

att det tydligt skall framgå vem som är tillsynsmyndighet för dessa och vem som ska agera om 

föreskrifterna inte följs. Det skall också framgå att miljöförbundet inte ät tillsynsansvariga för annat 

än de paragrafer som rör dispenser från ordinarie renhållning.  

I renhållningsordningar från ett antal slumpmässigt utvalda kommuner, precis som i Ystads kommun, 

framkommer det att i meningen ovan är ”kommunen” som fattar beslut som första instans, inte 

tillsynsmyndigheten 

Remissvar:  

Ökrab delar åsikten om att det klart och tydligt skall framgå vem som har ansvaret för tillsynen för 

respektive §. Då dokumentet är kommunernas har ärendet översänts till kommunjuristerna för 

beslut av utformningen samt vem som har tillsynen för respektive del i föreskriften. 

 

Miljöförbundet har som förslag att även § 2 i 15 kapitlet miljöbalken ska ingå i underlaget på 
introduktionssidan under rubriken "Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser." 
 

Remissvar:  

Bifalles, tillagt i dokumentet  

 

Miljöförbundet önskar att det på sidan 18 tillkommer ett tillägg att det även omfattar medicin för 

djur 

Remissvar:  

Bifalles, tillagt i dokumentet  
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För nedanstående mening på sidan 18 har miljöförbundet följande synpunkt 

”Utsorterat matavfall ska vara inlagt i matavfallspåsar som tillhandahålls av Ökrab” 

-då renhållningsordningen gäller i 10 år framöver är det bra att vara öppen för vad framtiden kan ge. 

Vad gäller matavfallspåsar tillhandahållna av Ökrab avser miljöförbundet att även andra märkta 

återanvändningsbara påsar borde kunna användas för samma ändamål, tex grönsaks- och fruktpåsar 

från livsmedelsbutiker som är märka som återvändningsbara för matavfall 

Remissvar:  

Då Sysavs förbehandlingsanläggning enbart kan hantera papperspåsar anser Ökrab att man t.s.v inte 

öppnar för andra modeller av påsar. Föreskrifterna kommer att vara föremål för revidering i 

samband med den nya förordningen av förpackningsmaterial 2025, eventuell uppdatering görs då 

 

Miljöförbundet vill att det fram i § 51 att anmälan eller ansökan om undantag från föreskrifterna inte 

enbart gäller för fastighetsinnehavaren, utan även för eventuell hyresgäst eller 

nyttjanderättsinnehavare. 

Remissvar:  

Då enbart fastighetsägaren är juridisk ansvarig för renhållningsavgifter bör anmälan eller undantag 

för fastigheten enbart accepteras från den som debiteras avgifterna för fastigheten vilket skall vara 

fastighetsägaren såvida inte särskilda skäl föreligger 

 

I tabell 2 ”sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden” hänvisas 

bl.a. till § 0 samt § fel! Hittar inte referenskälla” vilket väcker en del frågetecken 

Remissvar:  

Felet korrigerat 

 

Gällande §§ 57 och 58 gör miljöförbundet bedömningen, att om inget annat anges i fråga om 

slamtömningsfrekvens i tillståndet, dvs i villkoren för beslutet, bedömer miljöförbundet att det är 

renhållningsordningen som gäller i fråga om slamtömningsfrekvens. I det fall miljöförbundet gör en 

annan bedömning kommer detta att vara villkorat och uttryckas med formuleringen ”i enlighet med 

tillverkarens rekommendationer”. För att undvika onödig byråkrati och därmed oeffektiv 

handläggning bedömer miljöförbundet att en pragmatisk hållning rörande adekvat frekvens av 

slamtömning är ett informationsutbyte som står mellan slamtömningsorganet och fastighetsägaren. 

Miljöförbundet kommer precis som tidigare att meddela Ökrab tillståndet/beslutet när det enskilda 

anloppet inrättats och ärendet avslutats. 

Remissvar:  

Ökrab delar miljöförbundets bedömning, behövs ingen ändring i de åberopade paragraferna. 

 

361



Miljöförbundet yrkar på att §§ 62 och 63 ändras då miljöförbundet som tillsynsmyndighet inte har 

ansvaret för vad som framkommer i dessa 

Remissvar:  

Ärendet översänt till kommunjuristerna för beslut då det är kommunernas dokument 

 

Miljöförbundet yrkar på att § 64 ska ändras då denna paragraf är vilseledande för 

kommuninnevånarna. 

Det uppstår alltid någon typ av avfall från en fastighet vilket det omöjligt för miljöförbundet att 

bevilja en dispens för permanent- och/eller fritidsboenden. Totalbefrielse kan endast medges i de 

fall där fastighetsägaren kan bevisa att ingen övernattning sker under sammanhängande period om 

12 månader eller vid ödehus. Detta innebär att dispens enligt § 64 inte kan medges till permanent- 

och/eller fritidsboenden och detta ska framgå tydligt i paragrafen. 

Exempel på restavfall som kan uppstå som inte kan källsorteras: 

- Cigarettfimpar, tobak och snus 

- Ljusstumpar samt vekar till ljus 

- Kuvert, post-it lappar och tejp 

- Tandborstar, hårborstar, kam 

- Toalettborstar, hår 

- Tops, pads/bomullsrondeller eller bomullstussar 

- Öronproppar, pappersnäsdukar och plåster 

- Bindor, trosskydd och tamponger 

- Blöjor, våtservetter och inkontinensskydd 

- Aska 

- Disktrasor, disksvamp, diskborste, diskhandskar och diskpropp i gummi 

- Munskydd 

- Kondomer 

- Rakblad och engångs rakhyvlar 

- Dammsugarpåse 

- Plastleksaker utan elektronik 

- Presentband 

- CD-skivor, kassettband och VHS band 

- Tuggummi 

- Vaxduk, mattor och galgar 

- Löständer 

- Ogiltiga plastkort, ex kontokort, passerkort och medlemskort 

- Pärmar och pennor 

- Tapett, slang, gummi, skumgummi och läder 

- Främmande invasiva arter 
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Remissvar:  

Tidigare rättsfall har visat att bestämmelserna i miljöbalken (§§ 23, 24, 25 och 41 i 15 kap.) innebär 
att det måste finnas möjlighet att erhålla dispens.    

25 § miljöbalken: ”Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 24 § första stycket, 
om det finns särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på 
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.” 

Avfall Sverige menar att ovanstående möjlighet måste anges i föreskrifterna, antingen direkt eller 
genom hänvisning till 25 § miljöbalken. Genom att skriva in det i föreskrifterna får kommunen 
möjlighet att föreskriva om förutsättningarna för en sådan dispens. Möjligheten finns således 
lagstadgad i miljöbalken, men om det tas bort från kommunens föreskrifter blir förutsättningarna 
oklara, både avseende formerna för ansökan och förutsättningarna. 

 
 

Ändringar 
Sammanställning av ändringar i den gemensamma kretsloppsplanen och dess bilagor utifrån 

remissynpunkter från alla tio kommuner samt övriga interna synpunkter: 

Den gemensamma kretsloppsplanen 

Generell kommentar: Staffanstorp har tagits bort i hela dokumentet samt texter om de elva 

kommunerna har ändrats till tio kommuner. Allt utifrån att Staffanstorp under remisstiden beslutat 

att ta fram en egen avfallsplan.  

Stavfel, mindre layoutändringar, byte av enskilda ord eller meningar som ej påverkar innehållet finns 

inte med i sammanställningen nedan.  

På grund av de ändringar som gjorts (bild har tagits bort och text har flyttats) har två sidor tagits 

bort. Detta har påverkat sidnumreringen.  

Sidan 6-7: uppdaterad innehållsförteckning samt ny bild 

Sidan 10-11: första stycket tagits bort (beskrivning av målen) samt att text om samarbete och tillit 

flyttats från sid 18 till sid 10.  

Sidan 18-25: större ändringar, layout och texter 

Sidan 21: måltexterna; ändrats från måste till ska. 

Sidan 25: åtaganden för att nå hållbar resursanvändning, istället för resurshantering 

Sidan 27: Agenda 2030. Tagit bort fel målbilder (nr 9 och nr 6) 

Sidan 30: texten har ändrats och flyttats runt, bla tagit bort förklaring index som istället återfinns på 

indikatorsidorna. Även hur undersökningarna genomförs och av vem, återfinns som ny text på 

indikatorsidorna som innehåller enkäter som mätmetod. 

Sidan 31: förändringar i läsanvisningarna – sidorna har korrigerats 

Sidan 32: uppdaterat källan 
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Sidan 33: ny intervju från Trelleborg samt ändrat från ”och Landsting” till ”Regioner” 

Sidan 35: lagt till rådgivning till företag 

Sidan 37: lagt till symbios mellan kommuner  

Sidan 39: lagt till text om målkonflikt och dialog/dela kunskap 

Sidan 44: bilden och bildtexten tydligare 

Sidan 50-51: text har flyttats samt text har tagits bort i inledningen. Bild flyttats. Källa tagits bort.  

Sidan 51: lagt till inspiration om att skapa plats/system för återbruk av förvaltningarnas möbler och 

inredning 

Sidan 58: ändrat indikatorvärdet för Mängd skräp vid hav och sjöar (totalt uppkommet skräp) 

Sidan 64: lagt till miljöbalken i snabeln 

Sidan 69: ny text under rubrik Kommunala samordningsgrupper, tydliggjort uppföljningen 

Sidan 69: ny text under rubriken Kostnader under planens genomförande. Lagt till att 

handlingsplanen ska ha en kostnadsbedömning samt synkas med budgetarbete 

Sid 73: ordlista. Lagt till livsmedelsverksamhet och hushållsavfall 

Sidan 75: tagit bort en källa som är inaktuell pga text borttagen 

Sidan 76: tagit bort Staffanstorps logga 

 

Bilagorna 

Generell kommentar: Staffanstorp har tagits bort i alla bilagor samt all statistik mm har uppdaterats 

utifrån att Staffanstorp under remisstiden beslutat att ta fram en egen avfallsplan.  

Bilaga 1: Hela bilagan har uppdaterats, tydligare vem som ansvarar för arbetet med indikatorerna 

samt vem som ansvarar för uppföljningen.  

Bilaga 7: En del textändringar och tillägg för större tydlighet och förbättring. Tillägg bland annat att 

en version av den gemensamma kretsloppsplanen för barn tas fram samt att barn och unga delaktiga 

vid framtagande av handlingsplaner som berör dem.  

 
Utöver ändringar utifrån remissynpunkter i detta dokument har följande ändringar gjort i 

avfallsföreskrifterna:   

- Ordet ”återanvänds” har ändrats till ”återbrukas” i informationsdelen under ”Textilier”, i § 50 

samt i bilaga 1, tabell 1 där yttrycket ”Avfall som kan förberedas för återbruk” definieras. Ordet 

har ändrats för att stämma bättre överens med språket som används i sysavregionen, till 

exempel på återvinningscentralerna. 

- Vid den svenska implementeringen av nya EU-direktiv inom avfallsområdet har definitionen för 

hushållsavfall tagits bort och ersatts av begreppet ”kommunalt avfall”. I föreskrifternas § 3 har 

formuleringen därför förändrats för att förtydliga att kommunen är ansvarig för det avfall som i 

förskrifterna benämns ”hushållsavfall” enligt föreskrifternas bilaga 1, tabell 1. Definitionen av 
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”hushållsavfall” i bilaga 1, tabell 1 har av samma anledning ändrats. Det är fortfarande samma 

typ av avfall som kommunen ansvarar för, endast benämningen har förändrats.    

- I miljöbalken § 20 har ordet ”bortskaffa” bytts ut mot ”behandling” och därför görs 

motsvarande förändring i föreskrifternas § 6 och i bilaga 1, tabell 1 under definitionen av 

”Avfallshantering”.  

- År 2023, på grund av den svenska implementeringen av nya EU-direktiv inom avfallsområdet, 

kommer en ny lagstiftning att träda i kraft gällande bygg- och rivningsavfall och att avfall från 

privatpersoner ska lämnas till kommunen oavsett mängd. I och med att Sysav redan tillämpar 

detta ändras tabell 1, hur bygg- och rivningsavfall ska emballeras och överlämnas, redan idag. 

Av samma anledning tas exemplen bort på sådant som inte är grovavfall, i tabell 1 under 

”grovavfall”. I bilaga 1, tabell 1 har även begreppet hushållsavfall förtydligats utifrån denna 

lagändring.    

- På grund av rådande osäkerhet kring de nya förordningarna för producentansvar för 

förpackningar och för returpapper har detaljer kring vilka produkter som ingår i 

producentansvaret tagit bort från förskrifterna. Informationen har lagts till i den inledande 

informationsdelen, som kan ändras efterhand som lagstiftningen förändras. Exempel på vad 

som ingår i producentansvaret har tagits bort från tabell 1 under ”Förpackningar och 

returpapper” samt längst ner i tabellen. Även i bilaga 1, tabell 1 har exempel som tidningar och 

förpackningar tagits bort under ”Producentansvar” och ”ÅVS”.  

- § 17 har förtydligats med att maximalt slangdragningsavstånd är 50 meter. Har även tillagts 

förtydligande angående extra slang 

- § 26. Förtydligande angående extra slang 

- § 37. Korrigering vikt lock som dras åt sidan 

- § 51 har förtydligats kring att det endast är fastighetsinnehavaren som får göra ansökan eller 

anmälan om dispens.  

- § 59 rörande eget omhändertagande av slam flyttats till § 56, dåvarande § 56-58 flyttats fram en 

§ 

- Mindre ändringar av text har gjorts för att justera stavfel och förbättra formuleringar. Dessa 

ändringar förändrar inte innehåll och innebörd. 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 2 oktober 2020 Dnr KS 2020/169

Ystads kommun 

Remissvar Miljöprogram för Ystads kommun 2021–
2025 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Ystads kommun har utarbetat ett förslag på nytt miljöprogram. 

Miljöprogrammet anger kommunens övergripande inriktningar och de 
ekologiska aspekterna som ligger till grund för en hållbar utveckling. 
Programmet gäller för åren 2021 – 2025 och utgår från Agenda 2030 och 
de globala hållbarhetsmålen samt de nationella miljömålen. 

Programmet utgår från det övergripande målet; I Ystad finns hållbara, 
attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och 
livskvalitet i hela kommunen. 
För programmet finns även fem strategiska miljömål definierade; 

 Vattenmiljöer i balans 
 Hållbart nyttjande av markresurser 
 En rik natur- och kulturmiljö 
 En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle 
 Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle 

För varje strategiskt mål finns definierade inriktningar, totalt 14stycken. 

Syftet är att tillsammans med folkhälsoprogrammet skapa en långsiktighet 
och en strategi för att uppnå det av riksdagen antagna Generationsmålet.  

Den huvudsakliga målgruppen för miljöprogrammet är politiker och 
tjänstepersoner i Ystads kommun och kommunägda bolag. 

Förvaltningen, genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, vill 
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lämna följande yttrande:

Programmet är välutformat och tar hänsyn till de internationellt och 
nationellt viktiga målen som finns för miljöarbetet. 

Hållbarhetsarbetet med fokus på miljö och folkhälsa är ett långsiktigt 
arbete som gynnas av ett mellankommunalt samarbete. Speciellt avseende 
de frågor som är gränsöverskridande såsom vattenfrågor, 
ekosystemtjänster, turism och klimatförändringar. 
Tomelilla kommun ser positivt på ett utökat samarbete inom 
hållbarhetsarbetet olika aspekter. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun  

Barnperspektivet
Miljöprogrammet för Ystads kommun baseras på generationsmålet; ”att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sverige 
gränser”. 

Miljöperspektivet
Miljöprogrammet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen samt 
de nationella miljömålen. 

Uppföljning
Ingen uppföljning för Tomelilla kommun 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 9 oktober 2020.
Förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg

Beslutet skickas till:
Ystads kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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AKTIVERANDE - VAD VI VILL UPPNÅ 

PROGRAM 
 Är vägledande och beskriver önskvärd utveckling av 

verksamheten. 
 

 
 

 
 

 

STRATEGI 
 Utgör grund för prioritering och beskriver hur kommunen ska 

uppnå uppsatta mål inom ett område. 
 

 
 

 
 

 

PLAN 
 

Konkreta mål och åtgärder och svarar på vad, vem, när och hur. 

 
 

 

 
 

 

NORMERANDE - HUR VI SKA TÄNKA OCH GÖRA 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 Vägleder och klargör Ystads kommuns övergripande syn och 

inställning till något. 
 

 
 

 
 

 

RIKTLINJE 
 Säkerställer ett korrekt agerande och god kvalitet vid 

handläggning och utförande. 
 

 
 

 
 

 

RUTIN 
 Anger hur en fråga ska hanteras eller hur ett uppdrag ska 

verkställas. 
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YSTADS KOMMUNS MILJÖMÅL 
 

Miljöprogrammet fokuserar på de ekologiska aspekterna som ligger till grund för en hållbar utveckling av 
staden, näringslivet och vårt välmående. Det anger kommunens övergripande inriktningar för åren 2021 
till 2025. Programmet utgörs av ett övergripande mål som är en gemensam utgångspunkt för kommunens 
arbete med miljö och folkhälsa, samt fem strategiska miljömål. Syftet med miljöprogrammet är att, 
tillsammans med folkhälsoprogrammet, skapa en långsiktighet och en strategi för att uppnå det av 
riksdagen antagna Generationsmålet.  

 

Riksdagens generationsmål: 
”Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

 

Miljöprogrammet utgår från de globala målen (Agenda 2030) och de nationella miljömålen. Vilka mål i 
programmet som särskilt berörs förtydligas under respektive strategiskt miljömål.  

Tillämpning och uppföljning 
Miljöprogrammet är ett av Ystads kommuns övergripande styrdokument och den huvudsakliga 
målgruppen är politiker och tjänstepersoner i förvaltningar och kommunägda bolag. Arbetet för en hållbar 
utveckling genomsyrar hela Ystads kommuns uppdrag och ska vara en naturlig del av arbetet i alla 
kommunens verksamheter. Med hjälp av miljöprogrammet är det möjligt att sätta enskilda beslut i ett 
större perspektiv och på så sätt gynna utvecklingen på lång sikt. Programmet riktar sig till, och ska vägleda 
kommunens förvaltningar, nämnder och bolag i prioriteringar för att uppnå kommunfullmäktiges 
övergripande mål utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Miljöprogrammet ska användas av respektive nämnd 
och förvaltning i det årliga arbetet med att utarbeta och formulera nämndmål och aktiviteter kopplat till 
målstyrningen. Detta för att säkerställa att de nämndmål och aktiviteter som tas fram går i linje med 
miljöprogrammet och tillsammans bidrar till att målen uppnås. 

De nämndmål och aktiviteter som är kopplade till miljöprogrammets strategiska mål och inriktningar följs 
upp genom kommunens befintliga styr-, lednings- och uppföljningssystem. Som komplement lyfts även 
exempel på verksamheternas arbete inom social, miljömässig och ekonomiska hållbarhet samt relevanta 
indikatorer och statistik för att spegla utvecklingen i kommunen och möjliggöra regionala och nationella 
jämförelser. 

Övergripande mål 
I Ystad finns hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i 
hela kommunen. 

Strategiska miljömål 
 Vattenmiljöer i balans 
 Hållbart nyttjande av markresurser 
 En rik natur- och kulturmiljö 
 En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle 
 Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle  
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STRATEGISKT MILJÖMÅL 1 – VATTENMILJÖER I 
BALANS 
 

KOPPLING MILJÖMÅL: 
  NATIONELLA MÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING, GIFTFRI MILJÖ, GOD 

BEBYGGD MILJÖ, GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET, HAV I  BALANS 
SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD, INGEN ÖVERGÖDNING, LEVANDE 
SJÖAR OCH VATTENDRAG, MYLLRANDE VÅTMARKER 
 

  GLOBALA MÅL: 6 -   RENT VATTEN OCH SANITET, 12 – HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH PRODUKTION, 14 – HAV OCH MARINA RESURSER, 15 – 
EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD  

 

Detta mål innefattar naturligt vatten så som havet, sjöarna och vattendragen, men 
det innefattar även vattenresurser, nämligen dricksvatten, avloppsvatten och grundvatten. 

Vatten är en grundförutsättning för liv. Av allt vatten på jorden är endast cirka en procent användbart för 
människan. Det är av yttersta vikt att vi vårdar vårt vatten och att vi förhindrar utsläpp som riskerar göra 
vattnet otjänligt. För det krävs en hållbar fysisk planering av staden och att tillförseln av övergödande 
ämnen minskar.  

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser, inte bara för att vi, djuren och växterna behöver det för att 
släcka törsten, utan många decenniers forskning har slagit fast att vattenmiljöer i vår närhet får oss att må 
bättre. Kommande generationer ska ha möjlighet att uppleva Ystads berömda stränder och natur, 
nyfångad fisk och vackra och intressanta kulturmiljöer.  

Vatten formar landskap och människan kan avgöra vattnets väg. Den mänskliga ingenjörskonsten 
påverkar vårt vatten. Uträtade vattendrag och dikade våtmarker är exempel på ingrepp vi har gjort i god 
tro, nu med allvarliga konsekvenser. 

Inriktningar 

Havet, sjöarna och vattendragen ska ha en god miljö 
Vattenförekomster är eftertraktade besöksmål som skapar mervärden i landskapet. Kommunens 
vattendrag har under många år brottats med övergödningsproblematik. Vattendragens status visar i 
huvudsak en måttlig status, med inslag av både otillfredsställande och dålig status. Med de snabba 
klimatförändringar som nu sker ökar hoten mot tillgången till färskvatten. Sannolikheten för extremväder 
ökar som kontaminerar vårt dricksvatten. Därtill bidrar havsnivåhöjningar till riskerna genom ökad 
erosion som är ett hot mot infrastruktur, ledningar och reningsverk, och genom att saltvatten kan pressas 
upp i vattenförekomster som då blir otjänliga.  

Utan livskraftiga och välmående vattenförekomster förstörs habitaten och livsförutsättningarna för de 
många arter som bor i dem, och i dess omnejd. Ett arbete som syftar till att säkerställa god vattenkvalitet 
kräver långsiktiga och gränsöverskridande samarbeten. Att uppnå god status är ett mål som Ystads 
kommun ska fortsätta sträva mot. Vattnet tar ingen hänsyn till gränser och kräver därför 
gränsöverskridande samarbeten. 
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Hållbart nyttjande av vattenresurser 
Dagvattenhantering, nyttjande av gråvatten, smart lagerhållning och minskat slöseri minskar trycket på det 
värdefulla färskvattnet, vilket ofta även innebär besparingar. Eftersom tillgänglig mark blir mer sällsynt så 
ska ansträngningar göras för att skapa multifunktionella ytor som till exempel både kan erbjuda 
möjligheter för rekreation och umgänge, men även hantering och lagring av dagvatten. Att planera för- 
och förebygga eventuell brist på vatten behöver vara en aktiv del i kommunens arbete, i vilket 
kommunikation kring problematiken och information kring lösningar är en viktig komponent. Ystads 
kommun behöver införliva en systematik kring frågor som rör dagvatten för att bebyggelse och 
infrastruktur ska planeras efter möjligheterna att ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt.  
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STRATEGISKT MILJÖMÅL 2 – HÅLLBART NYTTJANDE 
AV MARKRESURSER 
 

KOPPLING MILJÖMÅL: 
  NATIONELLA MÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING, ETT RIKT 

ODLINGSLANDSKAP, ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV, FRISK LUFT, 
GIFTFRI MILJÖ, GOD BEBYGGD MILJÖ, GRUNDVATTEN AV GOD 
KVALITET, INGEN ÖVERGÖDNING, LEVANDE SKOGAR, MYLLRANDE 
VÅTMARKER, SÄKER STRÅLMILJÖ 
 

  GLOBALA MÅL: 2 -  INGEN HUNGER, 9 -  HÅLLBAR INDUSTRI,  
INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR, 11 -  HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN  

 

I begreppet markresurser ingår hela kommunens landmassa, såväl bebyggd miljö som jordbruks- och 
naturmark. Hållbart nyttjande innebär en noggrann avvägning mellan dessa resurser. 

Jordbruksmark som hårdgörs och bebyggs kan aldrig återställas, varför den bördiga mark som finns kvar 
blir allt mer sällsynt och värdefull. Samtidigt behöver en växande stad mer plats för människor och var 
denna plats ska skapas är en svår avvägning.  

Inriktningar 

Ett hållbart samhälle 
Vi bör fokusera på att just människan ska få plats i staden, och för att trivas bör väl utformade 
grönområden inom tätorterna, service och verksamheter ligga nära varandra. En hög ambition i att vara 
yteffektiva är en förutsättning för att tillgodose kommande generationers behov av goda boendemiljöer.  

Hur vi planerar och bygger våra städer och samhällen har stor betydelse för hur vi idag, och i framtiden, 
ska kunna njuta av en god och hälsosam livsmiljö. Samarbete är en förutsättning för en långsiktig strategi 
för bevarandet av grönområden i tätorterna. Vi ska fortsätta utveckla vår förmåga att gynna befintliga och 
nya ekosystemtjänster vid ny bebyggelse och ombyggnationer. Genom att arbeta efter 
skadelindringsprincipen i planeringsstadiet lägger vi en del i pusslet.  

Ett brett omfamnande av hållbarhetsfrågor är en förutsättning för att skapa urbana miljöer som vi trivs 
och vill verka i. Den tillgängliga åkermarken minskar med tiden och eftersom en växande befolkning 
kräver mer livsmedel är det viktigt att vara resurssnål så att exploateringen av åkermark kan hållas till ett 
absolut minimum.  

Blå-gröna miljöer för bland annat hantering av dagvatten och klimatreglering i staden, som kan 
kombineras med multifunktionella ytor, skapar förutsättningar för en god och hållbar boendemiljö.  

Ystads kommun har ett trafiksystem som skapar goda förutsättningar till att leva, bo och resa 
energieffektivt och fossilbränslefritt i hela kommunen, i staden såväl som i byarna och på den levande 
landsbygden. Utsläppen av partiklar från vägtrafiken påverkar människors hälsa negativt och därför ska vi 
ställa krav på de fordon som används genom kommunens upphandling.  
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Ett rikt odlingslandskap 
Ystads kommun består till 70 procent av jordbruksmark. Att arbeta för att bevara den bördiga 
jordbruksmarken och att främja diversitet är viktigt både som ett led i landsbygdsutveckling, för att 
säkerställa matförsörjning samt för det kulturella värdet. Landsbygden tillhandahåller många 
ekosystemtjänster och samhällskritiska funktioner och vårt ömsesidiga beroende av varandra utgör 
möjligheter, inte hinder.  

En hållbar utveckling av kommunens landsbygd kan skapas genom att underlätta för boende, service och 
verksamheter i och i anslutning till befintliga orter, byar eller där det finns goda förutsättningar att ordna 
det samt att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar framtid, med god hushållning av 
kommunens resurser. 

Ett rikt odlingslandskap är en buffert mot klimatförändringar, torka och extremväder. Markägares intresse 
för hållbarhetsfrågor och för att skapa åtgärder på marken så som skyddszoner längs vattendrag, 
blommande åkerkanter och vägrenar med mera bör uppmuntras för att hitta gemensamma vägar för 
samarbete. 
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STRATEGISKT MILJÖMÅL 3 – EN RIK NATUR- OCH 
KULTURMILJÖ 
 

KOPPLING MILJÖMÅL: 
  NATIONELLA MÅL: ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP, ETT RIKT VÄXT- OCH 

DJURLIV, FRISK LUFT, GIFTFRI MILJÖ, GOD BEBYGGD MILJÖ, HAV I  
BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD, LEVANDE SJÖAR OCH 
VATTENDRAG, LEVANDE SKOGAR, MYLLRANDE VÅTMARKER 
 

  GLOBALA MÅL: 2 – INGEN HUNGER, 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE, 10 
– MINSKAD OJÄMLIKHET, 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN, 15 
– EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

 

En rik kultur- och naturmiljö syftar till att genom insatser främja en rik biologisk mångfald, vilken i sig är 
grundläggande för livskraftiga ekosystem. Ekosystemen ger oss det vi kallar "ekosystemtjänster" - 
luftrening, skugga, rent vatten, syre, pollinering och mat. Kulturmiljöer kan finnas i staden, 
odlingslandskapet och där emellan. De knyter an till platsens historia och är värdefulla för såväl historisk 
anknytning som lärdomar. 

Ystads kommun utmärks av sin natur och sina kulturmiljöer och är målet för såväl kommuninvånare som 
turism och friluftsliv. Värdet av att skydda, bevara och utveckla dessa natur- och kulturmiljöer är nog en 
självklarhet för varje Ystadsbo. Att monetärt värdera naturen och ekosystemtjänster är svårt, vilket ställer 
stora krav på en förståelse för dess komplexa betydelse och att närvaron av natur måste få kosta, för 
avsaknaden av den kostar ännu mer. Samtidigt som kulturarvsrelaterade aktiviteter också genererar turism 
och arbetstillfällen, såväl inom näringsliv som inhemsk byggindustri.  

Inriktningar 

Förstärka och förbättra med ekosystemtjänster 
En stor artrikedom är en förutsättning för att skapa livskraftiga ekosystem som har förmågan att både 
motstå påfrestningar och återhämta sig från åverkan. En rik biologisk mångfald har också en positiv 
inverkan på vårt välbefinnande, samtidigt som det utgör en fantastisk och inspirerande lärmiljö.  

Allt som växer behöver vatten, och det är en anledning till att grönska som metod för dagvattenhantering 
är så effektivt. Att så tidigt som möjligt i den fysiska planeringen planera för ekosystemtjänster och på så 
vis låta naturen göra jobbet, tjänar både människan och naturen på.  

Det finns även utpekade ansvarsarter att arbeta med (rödlistade arter som kommunen har ett särskilt 
ansvar för), något som bidrar till att bevara en rik biologisk mångfald.  

Bevara, använda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer 
Det är en ständig balansgång mellan att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer och behovet av 
expansion tack vare den växande befolkningen, därför behöver det finnas en väl inarbetad systematik 
kring dessa överväganden.  

Värdet av en diversifierad natur och förekomsten av många särpräglade platser har kanske blivit ännu 
tydligare då detta program skrivs, under pågående Covid 19-pandemi. Väldesignade parkmiljöer och rena 
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badstränder fyller en funktion, men tysta naturområden så som Sandhammaren och Fyledalen fyller en 
annan. Skötsel och utveckling för att bibehålla och utveckla dessa kräver resurser. Det kan även vara en 
fråga om rådigheten över marken.  

”LÅT OSS VARSAMT BETRAKTA DEN LILLA STADENS SKÖNHET, GATORNA 
OCH HUSEN OCH TORGEN. OCH OCKSÅ DESS LANTLIGA OMGIVNINGAR. 
DESSA SKYDDANDE MURAR AV STAD OCH LAND, NATUR OCH KULTUR, SOM 
VI HAR UPPFÖRT OMKRING OSS SJÄLVA I  VÅR DRÖM OM ATT KUNNA 
UMGÅS MED DEM VI VERKLIGEN ÄR”  
– FÖRFATTAREN JACQUES WERUP 

Goda möjligheter till friluftsliv 
Goda möjligheter till friluftsliv innebär att samhällsplaneringen och markanvändningen tar hänsyn till 
behovet av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. I Ystads kommun finns möjligheten till ett rikt 
och varierat friluftsliv – vandring, cykling, drakflygning, båtliv, simning och promenader i kulturhistoriska 
områden för att nämna några exempel.  

För att säkerställa dessa begivenheters fortlevnad behöver skötseln och utvecklingen av områden för 
friluftsliv fortsätta att ges resurser. Utebliven skötsel, nedskräpning och det ökade slitage som ofta följer 
en växande befolkning är faktorer som behöver synliggöras. Att undersöka möjligheterna till strategiska 
förvärv av mark som i framtiden kan användas i syfte att säkerställa fortsatt goda möjligheter till friluftsliv 
bör diskuteras. 
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STRATEGISKT MILJÖMÅL 4 – EN GIFTFRI MILJÖ OCH 
ETT MER RESURSEFFEKTIVT SAMHÄLLE 

 
KOPPLING MILJÖMÅL: 
  NATIONELLA MÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN, FRISK LUFT, 

GIFTFRI MILJÖ, GOD BEBYGGD MILJÖ, SKYDDANDE OZONSKIKT, SÄKER 
STRÅLMILJÖ 
 

  GLOBALA MÅL: 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE, 6 – RENT VATTEN OCH 
SANITET, 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA, 8 – ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT, 9 – HÅLLBAR INDUSTRI,  
INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR, 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN, 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION, 14 – HAV 
OCH MARINA RESURSER  

 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö lyder ”Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”. Att 
oönskade och farliga ämnen finns överallt omkring oss, i den byggda miljön, i maten och i produkter vi 
använder vet vi. Det nationella målet om en giftfri miljö bedöms inte som nåbart under rådande 
förutsättningar och därför bör fokus på insatser läggas på att både arbeta proaktivt med frågan, såväl som 
att fasa ut oönskade ämnen i vår vardag.  

Kommunkoncernen har stora möjligheter att både anamma och främja en mer hållbar, resurseffektiv och 
ansvarsfull konsumtion av varor och transporter samt en innovativ cirkulär ekonomi som minskar 
resursslöseriet på sikt.  

Inriktningar 

Giftfri vardag 
En av de stora spridningsvägarna för farliga ämnen sker genom konsumtion. En stor del av vanliga 
produkter tillverkas utanför EU. Dessa omfattas inte av samma lagkrav som dem tillverkade inom EU och 
innebär att de i många fall innehåller förbjudna ämnen, även sådana som är listade på 
Kemikalieinspektionens Kandidatförteckning. 

Ystads kommun ska på sikt tillhandahålla giftfria och kemikaliesmarta innemiljöer för sina verksamheter. 
För att uppnå det behövs bra material, inredning och inventarier vilket går att påverka genom 
inköpsprocessen. En kemikalieinventering och en kemikalieförteckning är stödjande för att kunna fasa ut 
farliga ämnen. 

Gifter i miljön sprids också genom avfall. Det går att minska avfallsmängderna inom kommunens 
verksamheter. Hållbart producerad mat som minskar spridningen av farliga kemikalier och som bevarar 
markens bördighet, både lokalt och fjärran, är viktigt både för den biologiska mångfalden, ur 
hälsosynpunkt, men också betydelsefullt ur ett säkerhetsperspektiv. 

Det ska vara lätt att göra rätt med arbetet för en giftfri miljö i Ystads kommun. Det är därför viktigt med 
kunskap och information till tjänstepersoner och politiker.   
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Förorenad mark 
En inventering och genomgång av identifierade markområden som kan innehålla farliga ämnen är till hjälp 
för att öka förståelsen för var i kommunen eventuella risker kan föreligga. Det är också ett effektivt sätt att 
skapa användbara ytor och minska behovet att bygga ut mot kusten och att exploatera jordbruksmark. 
Givet den långa tidshorisonten dessa åtaganden innebär behöver en utredning göras kring förorenade 
områden i Ystad och då med fokus på de 16 områden med Riskklass 2, som identifierats av Länsstyrelsen 
Skåne. I strategin bör ingå att söka anslag från Naturvårdsverket och att bedöma vad marken bäst lämpar 
sig till.  

Hållbar konsumtion 
Våra resor och konsumtion av varor har stor påverkan på klimatet. Kommuner har stora möjligheter 
genom upphandling att vara med och bidra till en mer hållbar konsumtion av varor och tjänster i 
samhället. Inom kommunkoncernens verksamhet ska en resurseffektiv och ansvarsfull konsumtion av 
varor och transporter främjas. Ystads kommun ska tillämpa en miljöanpassad offentlig upphandling och 
ställa kemikaliekrav.  

Produkters kretslopp och cirkulär ekonomi 
En mer cirkulär ekonomi innebär att avfallsmängderna minskar och att avfall för någon blir en resurs för 
någon annan. Kretsloppet av material och produkter behöver cirkulera och få en längre livslängd. Därför 
har valen som görs vid införskaffning, användning och vid avyttring stor betydelse.  

Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas om hand och i första hand ska inköp minimeras. Kommunen har i 
detta avseende även möjligheter att till exempel ställa krav på att en upphandlad produkt är designad för 
att kunna återvinnas/repareras. Källsortering ökar produkters kretslopp och det finns stora möjligheter att 
cirkulera avfall som uppstår i kommunala byggprojekt.  
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STRATEGISKT MILJÖMÅL 5 – BEGRÄNSAD 
KLIMATPÅVERKAN I ETT KLIMATSÄKRAT SAMHÄLLE 
 

KOPPLING MILJÖMÅL: 
  NATIONELLA MÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN, GOD BEBYGGD 

MILJÖ, LEVANDE SKOGAR, MYLLRANDE VÅTMARKER 
 

  GLOBALA MÅL: 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA, 11 – HÅLLBARA 
STÄDER OCH SAMHÄLLEN, 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA  

 

De effekter som de snabba klimatförändringarna ger upphov till är redan märkbara. Extremväder blir 
vanligare vilka påverkar matproduktionen, risken för översvämningar, tilltagande erosion och en växande 
problematik med invasiva främmande arter, för att nämna några effekter. Förebyggande arbete för att 
minska växthusgasutsläppen och anpassa samhället krävs för att undvika de värsta skadorna och största 
kostnaderna. Detta mål syftar till att skapa en systematik i den strävan. Med hållbar energi avses 
förnyelsebar energi som kommunen har rådighet över. 

Inriktningar 

Begränsad klimatpåverkan 
Utsläppen av växthusgaser i Ystads kommun ska minska, samtidigt som upptaget av växthusgaser ska öka. 
En viktig del i Ystads kommuns arbete för att begränsa klimatpåverkan och samtidigt främja en cirkulär 
ekonomi är att verka för att biologiskt avfall blir till biodrivmedel och biogödsel samt säkerställa att största 
möjliga nytta inom respektive område uppnås.  

Hållbar energi 
En god energiförsörjning är ett fundament för ett välfungerande och säkert samhälle. Energiproduktion 
via förnyelsebara källor, som dessutom är noga utvalda med krav på ringa påverkan på djurliv och 
ekosystemens motståndskraft, är ett hållbart sätt att bygga ut en lokal energiförsörjning.  

Energi från sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Ambitionen är att 
förmågan till lokal produktion av dessa energislag ska öka.  

Effektivisering av energianvändningen ska fortsätta ske för att gynna både klimat och plånbok. 

Anpassa samhället för ett förändrat klimat 
Att begränsa effekterna av de klimatförändringar som pågår är en stor utmaning. Ett förändrat klimat kan 
medföra stora effekter på samhället och våra ekologiska system. Havsnivåhöjningar kan bli ett hot mot 
infrastruktur och reningsverk med bl.a. risk för kontaminerat dricksvatten som följd. Ystads kommun ska 
vara förberett på till exempel en höjd havsnivå, skyfall och en ändrad temperatur. Målet är att skapa en 
plats som, utifrån perspektivet av ett snabbt förändrande klimat, är trygg idag och i framtiden.  

Ystads kommun ska vid planering säkerställa att så lite nytt vatten som möjligt tillförs befintliga system 
vars maxkapacitet är uppnådd eller okänd. Fler planuppdrag bör formuleras baserat på riktlinjer som 
bygger på skadelindringsprincipen, och ett specifikt klimatscenario bör utredas i syfte att förhålla sig till.  
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 83 Dnr SBN 2020/209

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Ksau § 
153/2020 Cykel- och gångstig norr om Skåne 
Tranås till gamla landsvägen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande med att 
kommunen kommer att föra en dialog med trafikverket om de sträckor som 
ligger i samband med statliga vägar och är föreslagna i utbyggnadsplan för 
cykelvägar 2019-2028.

Ärendebeskrivning
Sven Knutsson har den 12 juni 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:
”Strax norr om Tranås by vid den norra utfarten till riksväg 19, är mitt 
förslag att anlägga en cykel och gångstig längs med och öster om väg 19, 
norrut fram till gamla landsvägen, så att cyklister och gående ej behöver 
använda den hårt lastbilstrafikerade riksväg 19. Det är en sträcka på under 
200 m. Det är många som använder den gamla landsvägen men måste gå eller 
cykla på stora riksväg 19 för att komma in till byn.”

Förvaltningens yttrande:
Förslaget kopplar ihop befintliga lågtrafikerade vägar på ett funktionellt sätt 
vilket kan bidra till att man i området cyklar och går i större utsträckning. 

Planeringen måste genomföras i samverkan med väghållaren på väg 19, 
i detta fall trafikverket, men även Skånetrafiken är en part i fall närliggande 
busshållplats byggs om med ambitionen att nåbarheten med gång och cykel 
till hållplatsen ska förbättras.

Den aktuella sträckan är med i kommunens planer för utbyggnad av 
cykelvägar där dialog med berörda parter tas upp som en åtgärd för denna 
sträcka.

382



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 83 forts. 

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut kan 
innebära ekonomiska konsekvenser i form av investeringar/underhåll i delar 
av en cykel och gångstig.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms inte påverkas i någon större 
bemärkelse.

Miljöperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte få någon negativ påverkan på miljön.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande med att 
kommunen kommer att föra en dialog med trafikverket om de sträckor som 
ligger i samband med statliga vägar och är föreslagna i utbyggnadsplan för 
cykelvägar 2019-2028

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.2386 
Remiss - Ksau § 153/2020 Medborgarinitiativ - Cykel- och gångstig norr om 
Skåne Tranås till gamla landsvägen, handlingsid: Sbn 2020.1782

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Planeringsingenjör Håkan Berggren

383



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 84 Dnr SBN 2020/127

Svar på remiss av medborgarinitiativ -  Ksau § 
103/2020 Tavlor med hundbajspåsar till Smedstorp

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning
Smedstorps byalag & bygdegårdsföreningen har genom Nina 
Edstrand den 13 april inkommit med medborgarinitiativ med följande 
lydelse:

”Hej, vi i Smedstorp önskar tavlor till hundbajspåsar. Har sett att de sitter på 
flera ställen i Tomelilla och det är en mycket trevlig tavla, håller rent och 
snyggt, känns som det är en mycket smart lösning. Nu skulle vi gärna vilja ha 
några tavlor till Smedstorp, här är mycket folk med hundar i rörelse, många 
som besöker pumptrackbanorna, går Gårdlösaleden och det är vi jätteglada 
över. Så om det finns en möjlighet önskar vi tavlor till ”Gröneplan”, 
”Mötesplatsen” och Stationen. Vi hoppas....”

Förvaltningen, genom driftschef Rasmus Simonsen, lämnar följande 
yttrande: 
Driftkostnaden för enbart Smedstorp beräknas till ungefär 42 tkr årligen på 
en redan belastad driftbudget. Detta är beräknat på en styck
påfyllning i veckan, ca 1½ timmes arbete.
Många medborgare önskar tavlor med hundbajspåsar och därför är det svårt 
att enbart välja att införa det i ett samhälle som Smedstorp. Skulle det sättas 
upp i samtliga tätorter i kommunen så blir det allt för höga driftskostnader 
för kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 84 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftschef gata/park Rasmus Simonsen, handlingsid: Sbn 
2020.2401
Svar på medborgarinitiativ, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 
2020.2086

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag med kostnadsbedömning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 181 Dnr KS 2020/82

Svar på medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar 
till Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag med kostnadsbedömning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt yttrande.

Ärendebeskrivning
Smedstorps byalag & bygdegårdsföreningen har genom Nina 
Edstrand den 13 april inkommit med medborgarinitiativ med följande 
lydelse:

”Hej, vi i Smedstorp önskar tavlor till hundbajspåsar. Har sett att de sitter på 
flera ställen i Tomelilla och det är en mycket trevlig tavla, håller rent och 
snyggt, känns som det är en mycket smart lösning. Nu skulle vi gärna vilja ha 
några tavlor till Smedstorp, här är mycket folk med hundar i rörelse, många 
som besöker pumptrackbanorna, går Gårdlösaleden och det är vi jätteglada 
över. Så om det finns en möjlighet önskar vi tavlor till ”Gröneplan”, 
”Mötesplatsen” och Stationen. Vi hoppas....”

Förvaltningen, genom driftschef Rasmus Simonsen, lämnar följande 
yttrande: 

Många medborgare önskar tavlor med hundbajspåsar och därför är det svårt 
att enbart välja att införa det i ett samhälle som Smedstorp. Skulle det sättas 
upp i samtliga tätorter i kommunen så blir det allt för höga driftskostnader 
för kommunen. Därför föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå medborgarinitiativet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet. 

386



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 181 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020, handlingsid: Ks 2020.2367.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta återremittera 
ärendet till förvaltningen för komplettering av underlag med 
kostnadsbedömning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt 
yttrande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 85 Dnr SBN 2020/239

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Ksau § 
182/2020 Sänk tillåten hastighet utefter 
Gårdlösavägen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt avse 
att ansöka om en hastighetsändring på Gårdlösavägen hos Länsstyrelsen då 
det är Länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför 
tätbebyggt område.

Ärendebeskrivning
Sören Andersson har den 5 augusti 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen från 70 km/tim till 40 km/tim.

Samtliga fasta boende i Gårdlösa inklusive de två stora jordbruken ”Lars-Bo” 
och ”Fornåsa” står bakom förslaget. Dessutom samtliga boende eller ägare 
till sommarhusen utefter Gårdlösavägen. Smedstorps byalag vill även att 
förslaget genomförs. Förslaget stöds av en namninsamling i Gårdlösa och 
Smedstorp.

Jag har bott i fastigheten sedan 15 mars 2019 och använder dagligen 
Gårdlösavägen. Från vårt hus och gård har vi utsikt mot Gårdlösavägen samt 
den populära Gårdlösaleden. Efter att ha lärt känna alla boende, fastboende 
samt sommarboende, vill jag gärna gå vidare med samtligas önskan att få ner 
hastigheten på vägen för att minsta olycksriskerna för alla vuxna, äldre, barn 
och husdjur.

Alla bostadshusen, brevlådor samt bilutfarter ligger väldigt nära 
Gårdlösavägen och är ofta mycket skymda. Smedstorps byalag har flera 
gånger framfört önskemålet till ansvariga myndigheter utan resultat. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts. 

Min motivering är att antal gående på vägen ökat allteftersom Gårdlösaleden 
blivit alltmer populär för gående i små och stora grupper. Många med barn, 
barnvagnar samt hundar. Barnen går eller cyklar själva till skolan och det 
populära badet i Smedstorp. Det finns många hagar med djur utefter vägen 
vilket gör att många stannar för att titta. Dessutom saknas bra vägrenar för 
gående och handikappfordon m. m.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms påverkas positivt ur barnens 
säkerhet i trafiken.

Miljöperspektivet
Föreslaget beslut bedöms få positiv påverkan på miljön med mindre utsläpp 
från fordon på gårdlösavägen.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt avse 
att ansöka om en hastighetsändring på Gårdlösavägen hos Länsstyrelsen då 
det är Länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför 
tätbebyggt område.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2020.2400
Medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen, 
handlingsid: Sbn 2020.2087.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2020;

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning. 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Tomelilla direkt

Medborgarinitiativ gällande avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m.

Det är viktigt att äldre människor aktiverar sig genom exempelvis träning, massage, 
simhallsbesök eller meditation innan de blir för gamla och slitna. Aktiverar de äldre sig tidigt 
mår de bättre och fördröjer åldrandet och kostar inte samhället en massa pengar. Det borde 
därför vara avgiftsfritt för äldre att delta i dessa typer av aktiviteter.

Det dras hela tiden ner på de gamla som har betalat skatt i hela sitt liv. De behöver känna att 
någon bryr sig om dem.

Det borde också anordnas informationsträffar om vad som är nyttiga aktiviteter för gamla. 
Vid dessa träffar bör det finnas gratis kaffe.

Nedskräpningen har ökat och det borde vara så att det är den som skräpar ned som städar 
undan.

Politikerna borde komma ut mer i samhället och se hur det går till och fungerar.

Förslagsställare: Inga Persson.

Muntligt avgiven i receptionen och mottagen och nedtecknad av Pamela Lindqvist, enhetschef 
Tomelilla direkt.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 14 oktober 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 21 
oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2020, 

§§ 130-158.
2. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 21 augusti 2020.
3. Delårsrapport tertial 2/2020 – Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund.
4. Meddelande från Skånes Kommuners möte den 2 oktober 2020 – 

Ny finansieringsmodell som innebär att ett antal samverkansavtal 
och överenskommelser nu slagits ihop och blivit en total 
medlemsavgift för respektive kommun.

5. Protokoll från byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, §§ 95-107.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 14 oktober 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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