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Inledning 
Presentation av; 

• Regional avfallsplanegrupp 

• Nationella utmaningar 

• Källsortering och dess nyttoeffekter 

• Mål och åtgärdsuppföljning 

• Planering 2019 – 2020 

• Förslag revidering åtgärdsprogram 

• Bilder bifogas, ”Avfallsplanering Dalarna_Uppföljning 2019_2019-05-17”.  

• Avfallsplaneportalen som är avsedd att användas för kommunikation kring Dalarnas 

avfallsplanering håller på och uppdateras, preliminärt klar under maj månad.  

• Det går också att fråga och komma med synpunkter till mail ”info_dalaavfall.se”. 

Förslag revidering åtgärder 2019 
Nedlagda deponier 
Åtgärd 2017:14. Bilda länsövergripande arbetsgrupp för hantering av prioriterade kommunala 

nedlagda deponier under perioden 2018 - 2022. Drivande Länsstyrelsen. Medverkande Lokal 

avfallsplanegrupp. Tid 2018.  

Förslag ändring: Kommunbesök med riktad tillsynsvägledning kring hantering av nedlagda deponier. 

Insatsen ska rikta sig mot berörda kommunala förvaltningar, bolag och nämnder. Drivande 

Länsstyrelsen. Medverkande kommunala politiker, förvaltningschefer och miljöinspektörer. Tid 2018-

2022. 

Åtgärd 2017:15. Ta fram gemensamma riktlinjer om ansvar, undersökningar och åtgärder. 

Riktlinjerna ska även behandla finansieringen samt strategi för kommunen. Insatsen ska rikta sig mot 

berörda kommunala förvaltningar, bolag och nämnder.  

Förslag: Tas bort.  

Redovisning grupparbete 
Inledning 
Nedan sammanfattas slutsatser från grupparbetet, i bilaga 1 framgår de anteckningar som 

gruppledaren förde vid mötet. 

Synpunkter revidering 2019 
Förslag revidering angående nedlagda deponier är tillfyllest.  



 

Behövs andra/fler åtgärder för att nå målen 
Synpunkter rörande förbättrat återbruk av grovavfall ska inkluderas i DalaAvfalls pågående arbete 

med återanvändning ÅVC. Informationskampanj fett i avlopp och ambassadörer i flerbostadshus 

riktar sig primärt mot flerbostadshus och tas med i det arbetet. Samråd med dessa får avgöra 

tidsaspekter och eventuella nya åtgärder i avfallsplanen,  

Till kommande år kommer trycket på revidering att öka i takt med nya beslut om nationella miljömål 

och ändrade lagar och krav, ex inom fastighetsnära insamling och slam.  

Dalarna Minskar Avfallet bör tydliggöras med konkreta åtgärder med åtgärdsbeskrivningar. 

Åtgärderna bör prioriteras utifrån bäst nytta och genomförbarhet. 

Annars se till att arbeta uthålligt och strategiskt så kommer resultaten på sikt. 

Synpunkt information till KS  
Informera i oktober i KS och ev KF genom att ta fram skrivelse på två sidor som redogör för dels 

nuläge och vad som planeras. Vid informationen ska en kort presentation (bilder) kunna visas (ca 15 

min) som dels redovisar gemensamt för Dalarna men också lokalt. Kort och positivt budskap ! 

Viktigt att trycka på det som verkligen behöver prioriteras och varför. Tydliggör vad som krävs för att 

kunna genomföra och nå resultat. Ge gärna exempel på vad vi förväntar oss av politiken.  

Det är också bra om det tydliggörs vilka åtgärder som kan kräva implementering i kommunens 

budget- och verksamhetsplanering.  

Exempel på viktiga områden i år är fastighetsnära insamling, flerfamiljshus, matsvinn samt resurser 

och mandat för genomförande. Vi bör även tydliggöra kommunens eget ansvar och försöka stimulera 

chefer i kommunen vill ta mer ansvar i frågorna. 

Övriga synpunkter för arbetet 2019-2020 
Åtgärder kan behöva adresseras bättre och prioriteras utifrån vad åtgärden medför inom de 

parametrar som styr avfallsplanearbetet (främst miljö, klimat, service, ekonomi).  

Det kan vara bra att påvisa att minskade avfallsmängder ger lägre kostnader och dessa kostnader bör 

tillkomma resurser för mer avfallsförebyggande…. 

Det kan vara viktigt att förklara innebörd av olika målsättningar och dess enheter och innebörd.  

Använd goda exempel såväl nationellt som regionalt. Rikta gärna dem mot mål och åtgärder i 

avfallsplanen, ex på avfallsplaneportalen. Låt större kommuner i Dalarna ta kommandet och 

inkludera sedan mindre kommuner. Genomför gärna ”lågt hängande frukter”.  

Det är också fördelaktigt om vi kan använda befintliga nätverk och aktörer för att realisera arbetet, 

ex flerfamiljshus, Byggdialog Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna. Men här kan finnas fler 

nätverk att beakta.  

Viktigt att koordinera arbete med beteendeförändringar med att system och service faktiskt finns på 

plats.  



 

Det kan vara värt att överväga mer projektmedelsarbete (söka bidrag) användande av 

arbetsmarknadsresurser för att kunna avsätta resurser på ett tydligt uppdrag. Förutsättningar att 

tillsätta regionala avfallscoacher som samordnas i kommunkluster (3-4 kommuner) med ett nätverk i 

Dalarna mellan dessa kluster och andra parter (regional avfallsplanegrupp, lokala 

avfallsplanegrupper, etc) bör belysas. Dessa personer skulle också kunna vara drivande i de lokala 

avfallsplanegrupperna.  

Noterbart är att DalaAvfall avser att under 2020 bli en juridisk person (ekonomisk förening) som kan 

vara sökande i dessa sammanhang. 

Till nästa planperiod är det viktigt att i tid fokusera på hur tillsättning av regional- och lokala 

avfallsplanegrupper ska ske med mandat och förmåga att genomföra ett förbättringsarbete. Det ska 

vara lockande att vilja vara med i arbetet. Dessutom bör mål och åtgärdsarbetet även belysa 

nyttoeffekter och konsekvenser (ekonomi etc) med anvisning om åtaganden i kommunen (ex i 

budget- och verksamhetsplanering). 

Det kan vara bra att planperioden delas upp på flera finansieringssteg, ex 5-10 konkreta 

finansieringssteg under en 5 års period.   

Dessutom måste arbetet vara mer organisationsberoende och mindre personberoende.  

Även namnet på avfallsplanen bör ändras, ex i Gävleborg avses den kallas kretsloppsplan.  

 

 

  



 

Bilaga 1. Anteckningar grupparbete 

Grupp Maj Ardesjö 

Synpunkter revidering.  

Inga 

Behövs andra åtgärder…:  

Många åtgärder behöver adresseras. Det finns behov av prioritering. Vad är bäst, ger bäst 

klimat/miljönytta.  

Är måtten fel satta ibland? Tex procent istället för kilo? Problemet uppstår i förhållandet mellan 

plockanalys och det årliga resultatet som mäts i % resp kilo. Vad vill man uppnå? Vad ska resultatet 

användas till? 

Ska kommunens källsortering samordnas med FNI? 

Invänta NV:s vägledning (som tydligen kommer i sommar i juni, så det kanske inte behövs). 

Hela kedjan måste finnas på plats innan man kan börja arbeta med beteendeförändringar. Man kan 

inte samla in innan det finns system för insamlingen exvis. 

KS/RF 

Ge tidig info om vad som komma skall. 

Ge mer info om områden som behöver prioriteras upp. 

Exemplifiera för att engagera politiker som är de som ska ge förutsättningar för genomförandet. 

Viktigt att kunna göra, utan långa krångliga beslutsvägar. Ge mandat. Exemplet omfattade en 

vaktmästare som gjorde väldigt mycket utifrån sin roll ute i verksamheten. Fick snabbt resultat som 

märktes. 

Vikten av återkoppling och uppföljning för att kunna fokusera, även för att sätta press på 

tjänstepersoner/fånga engagemanget, hålla ihop arbetet. 

Övriga synpunkter, blev inblandad i övriga svar tyckte vi. 

Möjligheter/hinder för lokala grupper: 

Vi fokuserade på själva planen som är väldigt bred, vilket både är ett hinder och en tillgång. 

Prioriteringar att göra rätt sak på rätt ställe. Viktigt fånga politikers engagemang. 

Grupp Magnus Eriksson 

Synpunkter revidering 2019 

Ok förslag till revidering. Hur gör vi med nya nationella mål som kommer? 

Slam – behov att öka takten. 

Behövs fler åtgärder 



 

FTI TIS-arbetet åtgärd samordnad av Dala Avfall, avser samordning och beslutsunderlag 

Dalarnas minskar avfallet – gör till flera åtgärder. 

KS-KF 

TIS-arbetet 

Resursfrågan 

Coacher vägar framåt för att skapa sådana tjänster 

Lokala avfallsplanegruppernas mandat 

Övriga synpunkter 

Resurser.  

Nya ansökningar. 

Se hur arbetsmarknadsresurser kan användas. 

Visa ekonomiska vinster med avfallsförebyggande och använda vinsten till tjänster. Möbler. 

Regionala coacher. 

Flerbostadshus. 

Vem söka? Regionala parter. 

Grupp Erika Brömses 

Synpunkter på revidering 

Bra förslag på revidering, bättre att länsstyrelsen gör kommunbesök och ser till respektive kommuns 

förutsättningar. Det vore bra med information om vilka möjligheter till bidrag för sanering som finns. 

Förslag på fler/andra åtgärder 

Lyfta återbruk av grovavfall, dock viktigt att ha rutiner kring hur stoppade möbler ska hanteras för att 

undvika spridning av vägglöss. 

Informationskampanj om rätt hantering av fettavfall i köket (ej avlopp). 

Ambassadörer i bostadsområden (lägenheter) som kan hjälpa till med information om sortering etc.  

Synpunkter på information till kommunstyrelsen 

Bra om kort information tas fram. Viktigt att lyfta möjligheter så att det blir ett positivt budskap. 

Hinder och möjligheter 

Hinder- resursfrågan, arbetet tar tid. 

Möjligheter- positivt med samarbete, både lokalt i kommunen och regionalt i länet. 

 



 

Grupp Mikael Nilsson 

Diskussioner kring hur arbetet i plangruppen ska utformas och ledas. Inga konkreta förslag till 

förändringar i avfallsplanen, men bra diskussioner kring drivande och medverkande i planarbetet. 

Sammanfattningsvis bör Renhållaren i samarbete med kommunens hållbarhetssektor vara drivande. 

När en avfallsplangrupp ska bildas i början av en planperiod så måste arbetet presenteras på ett 

attraktivt och engagerande sätt för att locka deltagare. Regionala gruppen bör utforma underlag för 

detta inför nästa planperiod. 

Namnet på avfallsplanen bör bytas så den inkluderar hela samhället. Idag kan det verka som om den 

riktar sig till avfallshanterare. 

Dalarna minskar avfallet måste rikta sig till områden som visar bäst ekonomiska resultat eller är enkla 

att genomföra. Om konceptet ska förankras och bli en självklarhet att delta i, bör det i första hand ge 

tydliga resultat. 

Alla kommuner måste högprioritera FNI i kommunala verksamheter. 

Kopiera allt som är bra. Titta med på Göteborg och använd deras material mer. Ur ett regionalt 

perspektiv kan Falun och Borlänge vara loket i arbetet och övriga kommuner kopierar samt deltar 

efter resurser. 

I nästa planperiod kan det redan i planen finnas äskande av medel för exempelvis ett större projekt 

om året, som projektleds av en extern projektledare. Det ska finnas färdiga kostnadsfördelningar i stil 

med den som gjordes för matsvinnsprojektet. På så vis undviker vi långa väntetider på underskrifter 

osv. Önskvärt vore om det kunde finnas ett finansierade projekt för varje område i planen.  

Grupp Thomas Sundin 

Vi såg inte något behov av att lägga till åtgärder om inte lagstiftningen förändrar spelreglerna.  

Vi behöver tänka strategiskt: På ett år hinner man ofta mindre än man tror, men på fem år ofta mer 

än man tror om man arbetar medvetet och uthålligt med en fråga.  

Långsiktighet är av största vikt för att lyckas. Det kan vara bra att börja med några lågt hängande 

frukter för att skapa inspiration och trovärdighet. 

Viktigt att säkerställa att det inte är personberoende utan organisationsberoende och att cheferna 

ser det som sitt ansvar att realisera uppdragen.  

Ibland kan man behöva separera olika satsningar mot olika aktörer och sköta dialog med dessa 

enbart.  

Att välja områden där andra aktörer har incitament och drivkraft är också ofta klokt, t.ex. nu 

flerfamiljshusägare och förvaltare även om deras drivkraft inte primärt är miljö, så kan våra intressen 

förenas. 

Bra om vi på regional nivå kan ta fram underlag för beräkningar utifrån ekonomi och klimateffekter.! 

Viktigt med stöd i att kommunicera till Kommunstyrelse i höst, men det är rimligare att tro att vi 

hinner till oktober än augusti/september.   


