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Mål Formulering Kommentar  

Målområde 1 Förebygga och minska avfallsmängden 

 Inriktningsmål Hushåll och verksamheter bidrar till att förebygga avfall och minska avfallsmängderna genom att konsumera medvetet och 
hushålla med resurser. 

  Delmål 1.1 Kommunen ska verka för och stimulera ökad resurshushållning 
hos hushåll och verksamheter, med särskilt fokus på ökad 
medvetenhet om och förståelse för matsvinnets effekter på 
miljön och ekonomin. 

Under 2018 påbörjades insamling av matavfall i kommunen 
för att stimulera bättre resurshushållning i kommunen. 
Plockanalyser för påsarna görs för att anpassa information. 
Samhällsinformationsblad har skickats ut. 

  Delmål 1.2 Mängden (kg per invånare) säck- och kärlavfall från hushållen 
ska ha minskat med 5 procent, jämfört med år 2014. 

Målet är uppfyllt. 

  Delmål 1.3 Mängden (vägd mängd) matavfall ska minska i all kommunal 
kostverksamhet.  I skolköken ska mängden matavfall ha minskat 
med 30 procent, jämfört med år 2012. 

Utbildningsförvaltningen mäter matsvinnet 2 gånger/år och 
man jobbar i köken för att ständigt minska den. Sedan år 
2012 har man ändrat sitt sätt att mäta matsvinn (då mättes 
endast tallrikssvinn). Idag arbetar man framförallt med att 
minimera matsvinn vid tillagning och servering. 
Tallrikssvinnet är relativt lågt. 
     Omsorgsförvaltningen har inte mätt matsvinnet de 
senaste åren, men man planerar att genomföra mätningar 
under år 2020.  
 

  Delmål 1.4 I samband med kontroll av livsmedelshantering ska information 
lämnas om behovet av åtgärder för att minska 
livsmedelssvinnet samt förslag på hur dessa kan se ut. 

Under 2016–2017 lämnades information från 
livsmedelsverket ut om hur restauranger och storkök kan 
minska matsvinnet. Cirka 2/3 av alla livsmedelsföretag fick 

Avfallsplanen för perioden 2015–2020 innehöll tre målområden: Förebygga och minska avfallsmängderna, minska avfallets farlighet och öka 

material- och energiutvinningen ur avfallet. Varje målområde har ett inriktningsmål och delmål för avstämning år 2017. 

Då avstämning inte gjordes 2017 görs det i denna bilaga. Målen är inte mätbara, vilket gör det svårbedömt att veta om kommunen har klarat 

målen eller inte.  
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informationen. idag vid livsmedelsbesök pratar man kring 
matsvinn och ger förslag som att beställa mat oftare, ha 
mindre i lager och sist in sist ut i kyl samt att ha rätt temp i 
kyl och frys ur ekonomisynpunkt och energiåtgång. 

  Delmål 1.5 I rimligaste mån inom ramen för LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) prioritera varor/tjänster med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. 

Ingen uppföljning har gjorts. 

Målområde 2 Säker hantering av farligt avfall 

 Inriktningsmål Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt avfall ska inte finnas blandat med annat avfall. 

  Delmål 2.1 Hushållens och verksamheternas kunskap om vad som är farligt 
avfall och var det kan lämnas ska ha ökat. 

Informationskampanjer och tar hjälp av personal på 
återvinningscentraler för rätt sortering. 

  Delmål 2.2 Andelen farligt avfall i hushållsavfall (inkl. grovsopor) ska ha 
minskat ytterligare, jämfört med 2012. 

Det går åt rätt håll, men många har haft kvar farligt avfall i 
sina förråd som börjar rensas ut. 

Målområde 3 Ökad återvinningsgrad. Ta till vara avfallet som resurs 

 Inriktningsmål Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall rätt, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling.    

  Delmål 3.1 Kommunens samhällsplanering ska beakta utrymme för och 
lämplig placering av återvinningsstationer och andra 
anläggningar för avfallshantering (till exempel kompostering). 

Kommunikation sker med FTI och kommunen följer deras 
riktlinjer om återvinningsstationer (antal i respektive tätort 
baserat på storlek samt hur ofta de töms). Placeringsmässigt 
styr vi placering och krav på utformning, i dialog med FTI. 
Återvinningscentraler har vi historiskt varit med i bedömning 
av lämpliga lokaliseringar vid aktuell förfrågan 
Hänsyn tas till befintliga anläggningar i ex. planprocesser 
enligt plan- och bygglagen  
 

  Delmål 3.2 Återvinningsstationerna i kommunen ska vara tilltalande, 
städade, trygga och funktionella, både för användare och för 
dem som sköter stationerna. 

Det är FTI AB och inte kommunens som ansvarar för att 
sköta återvinningsstationerna. Det finns 
återvinningsstationer på kommunens återvinningscentraler 
som sköts och städas.  

  Delmål 3.3 Hushållens kunskap om varför, vad och hur de ska sortera ska 
ha ökat. 

Informationskampanjer har gjorts under åren. ARAB har 
även samarbetat med Allbohus för att nå fler invånare. 

  Delmål 3.4 Andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker som behandlas så att växtnäring och energi tas till vara 

2018 introducerades matavfallssortering 
2019 många verksamheter med matavfall 
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ska ha ökat. Senast under 2017 ska kommunen påbörja arbetet 
med att sortera ut matavfall från hushåll, restauranger m fl. 

  Delmål 3.5 Alla kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) ska 
sortera ut farligt avfall, returpapper, förpackningar av papper, 
metall, plast och glas. 

Det finns en del verksamheter som har utsortering, men en 
inventering behöver göras för att se var det inte finns och 
hur det bör lösas på den platsen. 

  Delmål 3.6 Alla boende i kommunen ska ha närhet till insamling av 
returpapper och förpackningar av papper, metall, plast och glas. 

Det finns 18 återvinningsstationer totalt i kommunen. Alla 
återvinningscentraler har återvinningsstationer. 
 

  Delmål 3.7 Andel av samtliga avfallsfraktioner som insamlas för återvinning 
ska ha ökat jämfört med år 2012. 

Insamling ökar 

  Delmål 3.8 Medborgarnas betygsindex för tillgänglighet till kommunens 
återvinningscentraler ska minst bibehållas. 

Betygsindex för år 2019 blev 7,8, enligt medborgar-
undersökning från SCB i uppdrag av kommunen. Indexet är 
en förbättring jämfört med år 2017 och år 2015 där det låg 
på 7,7. 

  Delmål 3.9 Andelen slam från kommunala avloppsreningsverk som tas om 
hand så att fosforföreningarna kan utnyttjas som växtnäring ska 
bibehållas, var 100 % år 2012. Utnyttjandet av avloppsslammet 
får inte leda till skada för människor, djur eller natur. 

100 % av slammet går till jordbruksmark. 
 

  Delmål 3.10 Kommunen ska i sin information om avfallshantering till hushåll 
och verksamheter upplysa om miljövinster med återanvändning 
samt underlätta och stimulera hushåll         och verksamheter så 
att en ökad återanvändning uppnås. 

Svårt att nå ut med dagens sidor inne på kommunens 
hemsida. Men information har lagts ut. 

  Delmål 3.11 Kommunen ska arbeta för att minska transporter för hushåll 
och verksamheter i samband med återvinning 

I de nya avfallsföreskrifterna som gäller från maj 2020 kan 
hushåll välja att byta till månadstömning utan att det ställs 
krav på hemkompostering. Det kommer nog minska andelen 
stopp för renhållningsfordonen.  

 


