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Bilaga 1 Handlingsplan med åtgärder
I denna bilaga presenteras åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen.
Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra,
även om samma åtgärd ibland bidrar till att flera mål kan nås. De rubriker som
åtgärdstabellerna finns under, överensstämmer med rubrikerna i huvuddokumentet.
Tidsramen för genomförande av respektive åtgärd anges med årtal för
åtgärder som genomförs vid något eller några enstaka tillfällen, eller årligen
för åtgärder som genomförs en eller flera gånger per år alternativt
kontinuerligt. För att tidplanen ska kunna hållas kan åtgärder behöva
påbörjas tidigare än angivet årtal. De allra flesta åtgärder har slutdatum
senast 2026, då avfallsplanen ska uppdateras och nya åtgärder läggas till för
att nå målen till 2030.
För varje åtgärd anges vilken del av den kommunala organisationen som
ansvarar för genomförandet av åtgärden med följande förkortningar:
Nämnd
KS

Kommunstyrelsen

KFN

Kultur- och Fritidsnämnden

BUN

Barn- och utbildningsnämnden

SN

Socialnämnden

BMN

Bygg- och miljönämnden

IT-n

IT-nämnden

Tjänstemannaorganisation
A

Avfallsenheten

AM

Arbetsmarknadsenheten

B

Byggenheten

Bi

Sektor Bildning

F

Verksamhet Fastighetsdrift

IT

IT-centrum

Mi

Miljöenheten

Må

Måltidsenheten

Om

Sektor Omsorg

P

Planenheten

Sam

Sektor Samhälle

U

Upphandlingsenheten

Fr

Fritidsenheten
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VA

Gästrike Vatten

Verk

Sektor verksamhetsstöd

Väx

Verksamhet Växande kommun

Alla

Samtliga kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag)

Resursbehovet för genomförande av åtgärder har bedömts på följande skala:
Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå.
Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie
budgetnivå.
Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar
eller större investeringar.





Resursbehovet för genomförande gäller både ekonomiska och personella
resurser. Observera att flera åtgärder som berör samma kommunala funktion
tillsammans kan kräva personalförstärkningar, även om de var för sig kan
rymmas inom ordinarie budgetnivå för respektive funktion.
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Mål 1: Cirkulera mera
Åtgärder

Tid

Ansvar

Ansvar

a) Informera allmänheten om kopplingen
mellan konsumtion, resursförbrukning
och vikten av samt fördelar och
möjligheter med att förebygga avfall

Årligen

KS

A



b) Informera företag om
avfallsförebyggande arbete i samband
med miljöenhetens tillsynsbesök och
kontakter med företag

Årligen

BMN

Mi



c) Utveckla möjligheterna och stödja
initiativ gällande avfallsförebyggande
och återbruk (t.ex. genom upplåtande
av ytor för t.ex. insamling, reparation
och försäljning samarbete med
föreningar, kommunal second-handförsäljning etc)

2026

KS

A, Väx



d) Undersöka möjligheten att starta
konceptet Fritidsbanken i kommunen

2023

KFN

Fr

e) Höja kunskapsnivån om möjligheter
att förebygga avfall genom utbildning i
cirkulär ekonomi, delningsekonomi
och avfallshantering för
kommunanställda

20232025

KS/BMN

A, Mi




f)

Årligen

KS/BUN

A, Bi



KS/IT-n

Verk, It



Utbilda skolelever i avfallshantering
och resursbesparing med skolbesök
från avfallsenheten i t.ex. årskurs 3 och
7

2024
g) Skapa förutsättningar för återbruk av
kontorsmöbler och IT-utrusning etc från
kommunens egna verksamheter

(nämnd)

(tjänstemannaorg)

Resurser

h) Minimera användningen av
engångsprodukter i kommunal
verksamhet

2025

KS

Verk



i)

Årligen

KS

Må



Revidera och komplettera
Östhammarsmodellen ”Minska
Matsvinnet” utifrån angivna mål och
styrtal i denna plan. Utföra de åtgärder
som är angivna i
Östhammarsmodellen1.

1

Östhammarsmodellen ”Minska matsvinnet” innefattar att genomföra och analysera mätningar av olika
typer av matsvinn samt utifrån dessa resultat genomföra de önskvärda och möjliga förändringar som
analyserna påvisar.
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Åtgärder
j)

Genomföra hållbara och cirkulära
upphandlingar med fokus på
resurshushållning. Ställda krav följs
upp.

k) Utbyta erfarenhet i länet avseende
hållbarhet i exempelvis
upphandlingsfrågor och
avfallshantering

3 maj 2022
Tid

Ansvar

Ansvar

Årligen

KS, KFN,
BUN, SN,
BMN, ITn?

Alla



Årligen

KS

A, U



(nämnd)

(tjänstemannaorg)

Resurser

Mål 2: Sortera mera
Åtgärder

Tid

Ansvar

Ansvar

(nämnd)

(tjänste-

Resurser

mannaorg)

a) Informera allmänheten om nyttan
med källsortering och återvinning
av avfall, vilka tjänster som erbjuds
och resultat från sortering och
återvinning

Årligen

KS

A



b) Utveckla taxan för att premiera
sortering. Se över tjänsteutbudet
för hushåll beträffande
avfallshämtning för att uppmuntra
till mindre mängder mat- och
restavfall

2024

KS

A



c) Öka insamlingen av det matavfall
som uppstår

Årligen

KS

A

d) Utreda fastighetsnära
insamlingssystem av förpackningar
och returpapper

2023

KS

A




e) Genomföra åtgärder enligt
utredning om insamlingssystem
(punkt d ovan)
f) Undersöka möjligheten att utveckla
insamlingstjänster för textil

2026

KS

A



2024

KS

A

KS

A (med
hjälp av
Väx)




BMN

Mi

g) Upprätthålla och utveckla samarbete 2023
mellan kommunen och större
fastighetsägare (t.ex.
erfarenhetsutbyte mellan bovärdar,
gemensamt informations-material).
Ge vägledning till fastighetsägare
avseende märkning av avfallskärl
enligt nya nationella skyltsystemet
Årligen
h) I samband med tillsynsbesök hos
företag uppmärksamma
källsorteringsmöjligheter för
återvinningsmaterial och hantering
av farligt avfall
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Tid

Ansvar

Ansvar

(nämnd)

(tjänste-

Resurser

mannaorg)

i)

Kontrollera att avfall från bygg- och
anläggningsprojekt sorteras enligt
gällande lagstiftning
j) Säkerställa att avfallsenheten
medverkar i plan- och
bygglovsprocesser och därmed
bidrar till att
källsorteringsmöjligheter skapas
vid ny- och ombyggnationer
k) Utreda utveckling av
återvinningscentraler, inkl.
lokalisering, utformning, sorteringsmöjligheter, öppettider, bemanning,
”grönt kort2”, skyltning och
komplementtjänster.
l) Genomföra åtgärder enligt
utredning om återvinningscentraler
(punkt k ovan)
m) Säkerställa att
källsorteringsmöjligheter finns, och
används, i samtliga kommunala
verksamheter3
n) Samordna insamling av utsorterat
avfall från kommunala
verksamheter (förpackningar, FA,
elavfall etc)

Årligen

BMN, KS

Mi, Sam



Årligen

BMN
(KS för
ÖP)

P, B



2026

KS

A



2030

KS

A



2024

KS, BUN,
SN, KFN

F, Bi, Om,
Sam



2023

KS, BUN,
SN, KFN

F, Bi, Om,
Sam



2

Tillträde till ÅVC utanför bemannade öppettider efter utbildning
Avser kommunala förvaltningar och bolag. Åtgärden innefattar planering för införande och att införandet ska ske stegvis
och på ett samordnat sätt. Omfattningen av källsorteringsmöjligheterna anpassas efter resp. verksamhet.
3
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Mål 3: Minska miljöpåverkan
Åtgärder

Tid

Ansvar

Ansvar

(nämnd)

(tjänstemannaorg)



Resurser




a) Ta fram en övergripande plan4 för
minskad nedskräpning

2023

KS

F

b) Underlätta för besökare att lämna
avfall, i syfte att minska
nedskräpningen och förbättra
sorteringen, genom information och
god service som är strategiskt
placerad och med möjlighet till
källsortering. Ett särskilt ansvar
ligger på kommunen gällande
minskning av marint skräp5.

2024

KFN, KS

Fr, F

c) Vid samråd med
producentorganisationer diskutera
hur nedskräpning vid
återvinningsstationer kan minska

Årligen
vid behov

KS

A



d) Utveckla sorteringsmöjligheterna för
farligt avfall genom t.ex. mobila
lösningar

2024

KS

A



e) Informera om hantering av
skrotbilar och uttjänta båtar

Årligen

BMN

Mi

f)

2024

KS

A, U




2025

KS

Sam

2026
h) Utveckla eftersortering och
behandlingsmetoder vid kommunens
avfallsanläggning

KS

A

Ställa krav på fossilfria bränslen i
kommunala upphandlingar av
insamling och transport av avfall

g) Ta fram en handlingsplan för
nedlagda deponier




i)

Undersöka möjligheten att nyttja
slam från avloppsreningsverk som
en resurs (samordnas med j)

2023

KS

VA



j)

Undersöka möjligheten att nyttja
slam från enskilda avlopp som en
resurs (samordnas med i)

2023

KS

A



Årligen

KS

A, F



k) Samverka och nätverka med andra
kommuner i länet

4

Behöver innehålla åtgärder enligt åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt
havsmiljöförordningen, ÅPH 23
5
Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen, ÅPH 23.
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