
 

Revidering avfallsplaner 2022 – gruppdiskussion 
Fråga Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 

Tre slutsatser Avfallsplanen 
omfattar hela 
kommunen. Öka 
engagemang i 
kommunens hela 
organisation. 

Avveckla gammal 
terminologi, 
såsom renhållare 
eller 
kompostering 
(matavfall) 

Textilier är ett 
temaområde 
som vi saknar  

Privata 
bostadsägare 
och BRF:er 
saknas som 
aktörer i 
nuvarande 
förslag på 
upplägg 

Prioritera de 
gamla 
deponierna 

Sammanfattninge
n av läget bra, 
väcker lust att 
veta mer, 

Dagen visar hur 
viktig 
avfallsplanen 
eller 
kretsloppsplanen 

För få politiker 
som ändå står för 
besluten i 
frågorna. Tre 
perspektiv borde 
vara med 
regionen, företag 
och politiken. 

Kommunikation och 
utbildning är viktigt 
för att nå ut  

Samarbeta så att det 
blir samma, enhetligt 
språk och 
bildmaterial som 
används och 
förmedlas.  

DalaAvfall är viktig 
part för att hålla ihop 
avfallsplanearbete 
och för att skapa 
samverkan. 

Avveckla 
gammal 
terminologi, 
såsom 
renhållare eller 
kompostering 
(matavfall) 

Sammanfattni
ng av läget bra, 
väcker lust att 
veta mer. 

Dagen visar 
hur viktig en 
kretslopps- och 
avfallsplan är. 

Svårt med plast, 
engångsförpack
ningar ett 
problem 

Öka 
återvinningen + 
Minska 
plastanvändning  

Upphandla 
plastbantande 
produkter 

Är upplägget 
bra, exempelvis 
fokus på 
temaområden 

Ja temaområden 
tror vi blir bra. 

Nya perioden 
2023-2030 är 
bra. Principen att 
jobba i 
temaområden är 
bra 

Ja Intressanta 
temaområden, fångat 
upp det mesta. Allt 
går hand i hand. 
Viktigt att även få 
med sociala 
hållbarheten. 

 Upplägget med 
temaområden 
är bra. Bra att 
bryta ut 
temaområden 
eftersom 
frågorna är 
komplexa. 

Ja 
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Finns några 
områden eller 
aktörer som vi 
missat  

Det som kan 
saknas är industri- 
och 
näringslivspespekt
ivet. Involvera 
lokalsamhället. 
Underlätta för 
lokal produktion. 
Transporter till 
och från 
kommunen (inte 
en avfallsfråga 
men påverkas av 
konsumtion). 
Hur vi når de icke 
frälsta. 

Tema: textilier 
saknas.  

Aktörer: som 
saknas är den 
privata 
bostadsägare 
och 
bostadsrättsföre
ningar 

Företag och 
regionen 

Vore bra att få med 
privata företag i 
arbetet också. Ibland 
svårt att dra gränsen 
mellan kommunala 
verksamheter/bolag 
och allmänhet.  

Viktigt att det är 
tydligt vem som har 
informationsplikten, 
det delas av både 
fastighetsbolagen, 
avfallsbolagen och 
kommunen. Viktigt 
att samarbeta så att 
det blir samma 
budskap, enhetligt 
språk och 
bildmaterial som 
används och 
förmedlas.  

Ansvarsfrågan 
behöver tydliggöras 
för att främja 
samarbete, inte för 
att skapa gränser. 
Men viktigt att veta 

 Riktade 
åtgärder till 
olika grupper. 
Barn, 
ungdomar och 
företag är 
viktiga 
grupper. Även 
personer som 
inte talar 
svenska är en 
viktig grupp. 

Masshantering 

Personer med 
handicap och 
andra särskilda 
behov 
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vem som gör 
vad/ansvarar för vad.  

Region Dalarna är 
viktig aktör att få med 
i arbetet.  

Vilka delar av 
planen är 
särskilt viktiga 
att prioritera 

Minska 
klimatavtryck och 
resursförbrukning. 
Nedlagda 
deponier behöver 
få ökat fokus. 

Vi förstår inte 
riktigt frågan, vi 
hittar inte alla 
delar 

 Många delar är 
väldigt viktiga. 
Arbetet behöver 
komma igång och ske 
parallellt i olika 
temaområden.  

Områden gruppen 
lyfte som extra 
viktiga: Upphandling, 
Hushållens 
konsumtion, BNI 
förpackningar, Plast, 
Bygg- och 
rivningsavfall, 
Hållbara ÅVC, 
Klimateffektiv 
insamling av mat- och 
restavfall. 

Viktigt att kunna följa 
upp hur arbetet går 
med indikatorer som 
är lätt att följa (får 
inte bli merarbete 

Svårt med plast, 
engångsförpack
ningar ett 
problem 

Öka 
återvinningen + 
Minska 
plastanvändning  

Upphandla 
plastbantande 
produkter 

Plastfokus mot 
kund 

Särskilt fokus för 
källsortering  

Upphandla 
plaståtervinning, 
svår idag med 
transporter 

Samordnande 
transporter 

Giftfri miljö, 
Farligt avfall  

Minskning av 
plast 

Matsvinn 

Återanvändnin
g av möbler 
och saker 

Gamla 
deponier 

Ta fram material 
tidigt för 
användande ute 
i kommuner, ex 
informations- 
och 
utbildningsmtrl 
(skolor, etc) 

Nedlagd 
deponier (glöms 
bort annars) 
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eller hindra 
utvecklingen för att 
inte indikatorerna 
hänger med). 
Samarbete krävs för 
att få till bra 
indikatorer. Även få 
till bra ekonomisk 
uppföljning, vilka 
konsekvenser det blir 
om man inte 
återvinner och 
arbetar med 
avfallstrappan.  

Viktigt att kunna se 
hur mycket som går 
vidare till återvinning 
inte bara hur mycket 
som samlas in till 
materialåtervinning. 
Återkoppla till 
hushållen hur det går. 

Viktigt att det blir 
”verkstad” inte bara 
”presentationer”. 

Viktigt att 
kommunicera, redan 
nu tänka på hur 

inom länet kan 
vara en 
framgångsfaktor 

Mer 
pappersanvändn
ing istället för 
plast 
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kommunikation av 
varje temaområde 
ska gå till.  

Strategi för utbildning 
av skolor, förskolor. 

Arbeta aktivt med att 
utbilda kommunen, 
kommunala företag 
mm för att börja 
jobba ”inifrån” och 
via 
ledningsgrupper/styrg
rupper arbeta för att 
minska/förebygga 
avfall.  

Vilket av 
följande namn 
bör vi använda 
på planen 

Kretsloppsplan - 
kommunal 
avfallsplan om 
avfallsförebyggan
de och hantering 
av avfall 

Kretsloppsplan - 
kommunal 
avfallsplan om 
avfallsförebygga
nde och 
hantering av 
avfall 

Alternativ 

Kretsloppsplan - 
avfallsplan om 
avfallsförebygga
nde och 

Kretsloppsplan - 
kommunal 
avfallsplan om 
avfallsförebyggan
de och hantering 
av avfall 

Alternativt 
förslag: 
Kommunal 
avfallsplan – plan 
för 
avfallsförebyggan

Gruppen hade ingen 
stark åsikt om namn.  

Annat namn: Förslag 
kom upp att 
kombinera två av 
namnen; Kommunal 
avfallsplan - plan för 
avfallsförebyggande 
och hållbar 
avfallshantering 

 Kretsloppsplan 
- kommunal 
avfallsplan om 
avfallsförebygg
ande och 
hantering av 
avfall 

Alternativt: 

Miljö- & 
Avfallsplan 

Kretsloppsplan 
– Dalarna 

Bestämde ej 
alternativ. Kan 
vara farligt att 
inte uppfatta att 
det en 
kommunal 
avfallsplan 
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hantering av 
avfall (ta bort 
ordet kommunal, 
så kanske fler 
känner att de är 
berörda, det är 
inte bara 
kommunens 
ansvar) 

de och hantering 
av resurser 

Minskar 
Avfallet 

Hur kan vi 
skapa ett 
engagemang 
under 
revideringsproc
essen och vid 
genomförandet 
av planerna 

Koppla ihop 
hållbarhetsprogra
mmet. Samma typ 
av frågor 
(hållbarhetsprogra
mmet är mer 
omfattande då det 
innehåller det 
sociala 
perspektivet) 

Tack vare 
temaområdet får 
man lämpliga 
personer 
engagerade.  

Det man kommer 
fram till i 
respektive 
temaområde 
behöver komma 
ut. Rätt 
intressegrupper, 
rätt aktörer 

Utförandet av 
själva 
programmet 

När det väl 
kommer till KS så 

Finns redan i 
arbetsgrupperna? 
Korta utskickade 
frågor till olika 
grupper. Koppla 
ihop avfallstaxa 
med mängd 
avfall. 

Se svar ovan  Tillsyn – ställa 
krav på 
avfallshanterin
g, 
kretsloppstänk 
och hantering 
av farligt avfall 
vid tillsyn av 
verksamheter. 
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ska det vara väl 
förankrat.  

Diskutera 
igenom ett 
temaområde, 
se 
gruppindelning 
nedan, och ge 
förslag på vad 
som bör 
prioriteras i det 
området vid 
revidering 

Bostadsnära 
insamling 
förpackningar 

Redan reglerat i 
kommande 
lagstiftning. 
Troligen kommer 
man inte i 
avfallsplanen 
behöva göra annat 
än att förklara 
systemet. En plan 
på införande. 

Få med 
bostadsbolagen i 
ett tidigt skede, 
särskilt de 
kommunala. 

 Giftfri miljö 

Användning av 
särskilt farliga 
ämnen. Delta i 
kemikalieinspekti
onens projekt 
gällande 
produkter. 
Kommunerna ska 
arbeta aktivt med 
förorenade 
områden. 
Läkemedel ett 
viktigt område 
liksom 
mikroplaster. 

Hann ej    

 


