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Lite kort

• Alla kan skriva frågor i chat – frågor besvaras i mån av tid 
under pass, annars under fm.

• Handuppräckning möjlig i mån av tid

• Stäng av kamera och mic – vid fråga kan kamera och mic
sättas på liksom vid slutdiskussion

• Alla presentationer kommer finnas på 
www.avfallsplandalarna.se

• Vi planerar även ett webbinarium 18/1 – förslag mål och 
åtgärder kring upphandling (berör många områden)

• 29/11 ska temagrupperna presentera förslag mål och 
åtgärder – sedan ska bearbetning ta vid

http://www.avfallsplandalarna.se/


T I D P R O G R A M P U N K T K O M M E N T A R

830 – 845 Revidering kretsloppsplaner/förstudie cirkulär 
ekonomi

DalaAvfall

Länsstyrelsen

845 – 855 Varför är det viktigt med miljömässig upphandling Jacob Holgersson, Miljöstratreg Ludvika 
kommun

855 – 910 Klimat- och miljösmart upphandling i Dalarna –
exempel kommun

Karolina Gistö, Upphandlingsstrateg 
Upphandlingscenter Falun – Borlänge 
regionen (UhC)

910 – 920 Klimat- och miljösmart upphandling – exempel region John Thomas Olsson, Region Dalarna

920 – 930 En dalamodell för en offentlig upphandling som ett 
strategiskt verktyg för en god affär

Kerstin Angberg-Morgården, 
Processledare Upphandlingsdialog 
Dalarna

930 – 950 Paus



T I D P R O G R A M P U N K T K O M M E N T A R

950 – 1005 Upphandling, starten på ett cirkulärt 
partnerskap

Adam Johansson, ATEA 

1005 -1020 Inrego – köper och säljer begagnad IT-
utrustning

Stefan Hållberg, Key account manager 
Inrego

1020-1035 El kretsen Fredrik Benson, vVD Elkretsen

1035-1050 Svensk Plaståtervinning Mattias Philipsson, VD Svensk 
Plaståtervinning

1050 – 1100 Paus

11.00-12.00 Dialog kring vad som krävs för att 
Dalarna ska uppnå avfallsförebyggande 
och miljömässig upphandling

Temagrupp inleder

Gruppdiskussion 25 min – gemensam 
summering



Lagkrav • Alla kommuner måste enligt miljöbalken 
ha en renhållningsordning som består av 
avfallsplan +  föreskrifter som är beslutad i 
kommunfullmäktige

• Medför kommunalt ansvarstagande kring 
många viktiga frågor kring hållbar 
konsumtion, resursanvändning, 
återvinning och giftfri miljö

• Naturvårdsverket har angivet föreskrifter 
vad en avfallsplan ska innehålla



Upplägg i Dalarna

• Planens genomförandetid 2023 – 2030

• Viktigare halvvägsavstämning 2025-2026 (mål kan 
revideras)

• Regional kretsloppsplanegrupp, lokala 
kretsloppsplanegrupper, temagrupper

• Kretsloppsplan

• Åtgärdsbank



Temagrupper

Förpackningar
Hushållens 
konsumtion

Hållbar 
textilanvändning

Hållbara 
återvinningscentraler

Klimateffektiv 
hantering av 

kommunalt avfall

Miljömässig 
upphandling och 
resurshushållning

Minska användning av 
plast och dess 

klimatpåverkan
Minska matsvinn

Minska nedskräpning Nedlagda deponier
Återanvända och 

återvinna byggavfall 
samt masshantering

Avlopp/slam

Alla temagrupper 
ska prioritera 
förebyggande och 
giftfria kretslopp 
(farligt avfall)



Process

Temagrupper ger förslag på
mål och åtgärder inom sina

temaområden.

Inspel från regional och 
lokala

kretsloppsplanegrupper via 
deltagande seminarier och 

webinarier

Regionala
kretsloppsplanegruppen tar 
utifrån detta fram förslag på

typer av regionala mål, 
gemensamma åtgärder, 

indikatorer och en
åtgärdsbank.

Lokala
kretsloppsplanegrupper

sätter nivå på regionalt satta
mål och anger vilka åtgärder
kommunen behöver för att

nå de egna satta målen (styr
prioritering) och andra

åtgärder som kommunen
prioriterar för att nå agenda 
2030/miljömål/kommunala

mål i övrigt. 

Remiss/utställning

Beslutsprocess

Augusti – januari 
2023

December – april 2023 April – januari 
2024



Förstudie cirkulär 
ekonomi

• Länsstyrelsen har erhållit projektmedel förstudie 
cirkulär ekonomi, klar dec 2022

• Finansiärer Region Dalarna och Tillväxtverket

• Syfte ta fram plan för genomförandeinsatser –
projekt att söka bidrag för

• Utgår från materialflöden och hur dessa kan ingå 
i cirkulära kretslopp

• Resultat kartläggning och strategisk plan



• Arbetet bedrivs med den 
gemensamma devisen ”Dalarna 
Minskar Avfallet” som syftar till 
att många aktörer och invånare 
bidrar till stor gemensam nytta

• Koordinering med regionala 
miljömål och övrigt regionalt och 
lokalt hållbarhetsarbete


