
 
 

Inbjudan Work shop nedskräpning 

Digitalt möte via Teams  

Tisdag 17 november 2020 kl 9.00 - 15.00  

Inbjudna Målgrupp (alla kan vara med 

hela dagen) 

Regional avfallsplanegrupp Hela dagen 

Gatu/park nätverk Hela dagen 

Företrädare nätverk bostadsbolag Pass B, D, E 

Håll Sverige Rent Hela dagen 

Visit Dalarna Pass B, C, E 

Projektledare och kommunikatörer 

skräpplockardagarna 

Pass A 

Miljöstrateger el motsvarande Hela dagen 

Kommunikatörer Hela dagen 

 

Program 

 

TID PUNKT GENOMFÖRANDE 

9.00 – 9.15 Inledning Presentation av samarbete och 

nätverk om minskad nedskräpning i 

Dalarna 

9.15 – 10.00 A. Hur engagera 

kommuner så att 

alla skolor deltar i 

skräpplockardagarna 

år 2021 och att 

Dalarna bli ett 

föredöme ?  

1. HSR inleder med att berätta om 

och delge Dalarnas engagemang i 

Håll Sverige Rent dagen och 

skräpskräpplockardagar i Dalarna.  
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TID PUNKT GENOMFÖRANDE 

2. Framgångsrika kommuner 

berättar om deras sätt att nå högt 

deltagarantal.  

3. Diskussion om förberedelser och 

genomförande 2021 

10.00 – 10.05 Paus  

10.05 - 10.50 B. Kampen mot skräpet 

– hur ta vi tillvara 

det engagemang i 

Dalarnas kommuner 

? 

 

1. HSR inleder med att berätta om 

syfte och motiv samt statistik för 

Dalarna gällande privatpersoners 

engagemang att delta.  

2. Borlänge Energi berättar om 

utförd skräpmätning kopplat till 

varumärke. 

3. Diskussion om möjligheter att; 

• ansluta fler personer till att vara 

skräpplockare 

• få producenter och aktörer att 

ta ansvar för sina produkters 

nedskräpning   

• få kommunen att vara ett 

föredöme (ex låna ut 

plockpinnar, delge påsar att 

plocka i, föreningsstöd, 

inbjuda alla 

kommunfullmäktige-

ledamöter att delta, etc).   

10.50 – 11.00 Paus  

11.00 - 11.45 C. Kampen mot skräpet 

– hur få besökare att 

ta ansvar för 

minskad 

nedskräpning? 

1. Visit Dalarna och HSR inleder med 

att berätta om syfte och motiv 

arbete för minskad nedskräpning i 

Dalarna kopplat till besöksnäring  
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TID PUNKT GENOMFÖRANDE 

2. Diskussion om möjligheter att; 

• XX 

11.45 - 12.45 Lunch  

12.45 – 13.30 D. Enhetlig redovisning 

av kostnader för 

nedskräpning 

1. Borlänge Energi inleder med hur 

de avser redovisa kostnader 

nedskräpning 

2. Kopparstaden redovisar deras 

upplägg för kostnadsredovisning 

3. Diskussion om att skapa enhetliga 

rutiner i Dalarna  

13.30 – 13.40 Paus  

13.40 – 15.00 E. Kampanj 2021 om 

minskad 

nedskräpning tobak 

1. HSR inleder XX 

2. XX kommun berättar om deras 

arbete med att minska 

nedskräpning av tobak 

3. Diskussion om kampanj 2021 

 

Pär Johansson 
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