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Datum

Diarienummer

2022-02-21

KS 2022/97

Kommunstyrelsen

Kretsloppsplan, uppföljning 2021 samt åtgärder
2022
Sammanfattning
En Kretsloppsplan för Trelleborgs kommun har antagits av kommunfullmäktige att
gälla från och med 2021-03-01. Under 2021 har en samordningsgrupp etablerats
för att arbeta vidare med kretsloppsplanen för att uppfylla dess intentioner.
Samtliga kommunens förvaltningar och bolag har inbjudits att deltaga.
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet
och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs. Syftet med planen är också att
skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som
bidrar till att nå kretsloppsplanens mål.
De största åtagandena under 2021 har varit att formera gruppen, initiera arbetet och
utbilda samt att ta fram konkreta åtgärder för 2022.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kretsloppsplan, uppföljning 2021
samt åtgärder 2022, KS 2022/97, 2022-02-21
Ordförandebeslut Tekniska Servicenämnden 2022-01-31
Uppföljning gemensam kretsloppsplan 2021
Åtgärdsplanen för kretsloppsplanarbetet för verksamhetsår 2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Uppföljning gemensam kretsloppsplan 2021 och lägga denna till
handlingarna.
att fastställa åtgärdsplanen för kretsloppsplanarbetet för verksamhetsår 2022

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Tekniska Servicenämnden
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Ärendet
Den gemensamma kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan Sysav
(Sydskånes avfallsaktiebolag) och följande ägarkommuner: Kävlinge, Lomma,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Den gemensamma kretsloppsplanen är ett av de
viktigaste strategiska instrumenten som en kommun har för att minska
avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. Planen gäller under tio år, 2021
till 2030, och kommer att ses över och vid behov uppdateras senast år 2025. I
Trelleborgs kommun började kretsloppsplanen gälla den 1 mars 2021.
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet
och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs. Syftet med planen är också att
skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som
bidrar till att nå kretsloppsplanens mål.
Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor eller är verksamma i de tio
kommunerna, det vill säga kommunala förvaltningar och bolag samt kommunens
invånare, företag och organisationer. De främsta målgrupperna är politiker och
tjänstepersoner i kommunerna. Kommunala förvaltningar och bolag har ett stort
ansvar att föregå med gott exempel och att samarbeta med olika aktörer,
exempelvis näringslivet.
Kretsloppsplanens mål och indikatorer bygger på tillitsstyrning. Samverkan på
olika sätt, mellan förvaltningar, kommunala bolag och näringsliv, gör att arbetet
effektiviseras och att det blir lättare att uppnå gemensamma mål. Varje kommun
ansvarar för att planera och genomföra åtgärder inom alla sina förvaltningar och
bolag. En samordningsgrupp för åtgärdsarbetet i Trelleborgs kommun har bildats
med representanter från förvaltningar och bolag. Kommunens avfallsansvarige är
sammankallande. Gruppen ska knyta ihop de aktiviteter och åtgärder som sker i
verksamheterna samt arbeta för samverkan mellan förvaltningar och bolag.
Representanterna ansvarar för att återkoppla till sina respektive verksamheter och
dess chefer. AB Visit Trelleborg och Trelleborgs Energi AB har avböjt medverkan
i samordningsgruppen.
Under 2021 har fokus lagts på att kartlägga det arbete som redan görs i
verksamheterna samt att implementera kretsloppsplanen, främst internt. Detta
första år med kretsloppsplanen har präglats av den rådande pandemin och dess
konsekvenser för hela samhället. För arbetet med kretsloppsplanen har situationen
bland annat inneburit att de regionala nätverksträffarna med omvärldsanalys,
erfarenhetsutbyte och inspiration över kommungränserna har fått ställas in. Trots
pandemisituationen kan vi se flera nya och påbörjade åtgärder som på sikt kommer
att bidra till att nå kretsloppsplanens mål att skapa en hållbar resursanvändning. Av
de 13 åtgärder som listades för 2021 är 9 genomförda helt eller i huvudsak,
alternativt pågår kontinuerligt, 3 är påbörjade men ej till hälften genomförd och 1
klassas som ej påbörjad (ett nätverk för cirkulärt byggande som LTH ska starta upp
men de inte fått finansiering för ännu).
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Åtgärder 2022 har tagits fram av kommunens samordningsgrupp, respektive
förvaltnings/bolags ledningsgrupp samt, i förekommande fall,
förvaltningarnas/bolagens arbetsgrupper. Totalt är det 46 planerade åtgärder som
ska utföras under 2022 i Trelleborgs kommun. Då AB Visit Trelleborg och
Trelleborgs Energi AB har avböjt medverkan i kommunens samordningsgrupp
saknas vissa uppgifter. Åtgärder kan därför tillkomma under året.
Handlingsplaner och åtgärder för respektive förvaltning beslutas enligt kommunens
rutiner och ska vid behov innehålla en kostnadsbedömning som synkas med
budgetarbetet. Varje år ska redovisning ske till ansvariga politiska instanser om hur
det går med arbetet med kretsloppsplanen och hur kommunen ligger till i
förhållande till målen.

