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Inledning
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. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige i respektive
kommun. Tillsammans har Sysav och kommunerna beslutat att ta fram en gemensam
avfallsplan och kalla den för “Gemensam kretsloppsplan - från avfall till resurs”.
Kommunerna vill arbeta tillsammans för att förändra synen på avfall, från ett
avfallsperspektiv till ett perspektiv där resurserna, i form av material och produkter, ska
cirkulera i ett kretslopp.
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.
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 Sysav-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.
Planerade åtgärder 2022 har tagits fram av kommunens samordningsgrupp, respektive
förvaltnings/bolags ledningsgrupp samt, i förekommande fall, förvaltningarnas/bolagens
arbetsgrupper. Åtgärder 2022 har antagits av respektive nämnd/bolagsstyrelse.
AB Visit Trelleborg och Trelleborgs Energi AB har avböjt medverkan i kommunens
samordningsgrupp varför uppgifter om planerade åtgärder saknas.
Åtgärder kan tillkomma under året.
Länk till kretsloppsplanens webbplats: www.kretsloppsplanen.se
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Planerade åtgärder 2022
Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
Indikatorn

Åtgärd

Kommunens och
kommunala bolags
arbete med offentliga
upphandlingar, med
krav som leder till
återbruk och
återvinning av material
samt att avfall
förebyggs

Beskrivning

Startdatum/
slutdatum

Ansvarig förvaltning

Sprida information
om resultaten från
Cirkulära Skåne

Cirkulära upphandlingar inom
bygg, IT, kemikalier, textil och
plast.

KLF

Justerad
upphandlingspolicy

En handlingsplan ska tas fram
som som riktar sig åt att minska
mängden slängda produkter,
genom till exempel ökad
förståelse.

KLF

Kommuninvånarnas
förståelse om
kopplingen mellan
konsumtionsbeteende,
avfallsmängder och
miljöpåverkan

Enkätundersökning

Genomförs årligen, Sysav

TSF

Kommuninvånarnas
uppfattning om sitt
förändrade
konsumtionsbeteende
på grund av
avfallsmängder och
miljöpåverkan

Enkätundersökning

Genomförs årligen, Sysav

TSF

Insamlad mängd
restavfall från
kommuninvånarna

Avfall Web

Årlig uppföljning i Avfall Sveriges
webbverktyg.

TSF

Kommunens arbete
genom sin
tillsynsmyndighet med
verksamhetsutövare
inom kommunen för
att dessa ska
förebygga avfall
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Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
Indikator

Åtgärd

Beskrivning

Startdatum/

Ansvarig

slutdatum

Kommunens och
kommunala bolags
arbete med återbruk,
återvinning och
förebyggande av byggoch rivningsavfall

Nätverk cirkulärt
byggande

LTH kommer att leda
nätverket. Finansieringen
ännu inte på plats.

2022?

KLF

Lagstiftningen har
blivit tydligare när
det gäller rivningslov

Lagstadgat, arbete pågår

SBF

Antal genomförda
resurseffektiviserande
aktiviteter i
kommunens
verksamheter och
kommunala bolag med
syfte att förebygga
avfall

Användande av
Sysavs slaggrus
som förstärkningslager och fyllnadsmaterial.

Användandet av slaggrus har
godkänts av Länsstyrelsen
och syftar till att undvika att ta
jungfruliga material i anspråk
när så inte är nödvändigt. På
så sätt främjas hållbar
materialhushållning.
Tillståndsansökan påbörjad
2021.

Trelleborgs Hamn

Projekt bättre
avfallshantering/
sortering vid
incheckning

Bättre sortering, minskad
nedskräpning.

Trelleborgs Hamn

Elektronisk mätning
av fyllnadsgrad i
underjordsbehållare.

Sensorer talar om för
entreprenören när det att
dags att tömma underjordsbehållarna. Undvika fulla
behållare och nedskräpning.
Stukatören, Malörten 300-400
lägenheter.

TrelleborgsHem

Fritidsbanken;
medverkar på
Trelleborgs
kommuns satsning
Parasportdagen 17
maj

Fortsatt utveckling av
samarbetet med
Fritidsbanken under 2022:
Fritidsbanken Trelleborg har
öppet i samverkan med
föreningar på Föreningarnas
Hus. Fritidsgårdarna har
också ett litet lager av
fritidsutrustning för kostnadsfri
utlåning. Tidigare års
sommarlovssatsningar med
Pop Up-verksamhet
tillsammans med
Ungdomsenheten fortsätter.
Hela lagret av skridskor finns
för utlåning på
Söderslättshallen i ishallen.
Fritidsbankens LånE-cykel
finns på Söderslättshallen.

KFF

Digital signering

Driva frågan om digital
signering genom Digital
utveckling och IT för att
minska mängden papper och
minska tjänstresor.

2022-01-01 –
2022 – tills
digital
signering är
på plats.

SBF

Utbildning,
avfallsförebyggande
"Översta steget"

Workshop i två delar där
enhetschefer och
medarbetare inom Vård &
Omsorg samt LSS coachas i
avfallsförebyggande, enligt
metoden Översta steget.

Hösten 2022

SF, TSF

Utreda möjligheten
att verka för att s k

Verksamhet inriktad på
rehabilitering, social

AMF
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Indikator

Åtgärd

Beskrivning

Startdatum/

Ansvarig

slutdatum

sociala företag kan
etableras i
kommunen.

gemenskap och
sysselsättning m.m.
Återbruksverksamhet, lättare
reparationer mm.

Helhetslösning
insamling av farligt
avfall i kommunens
kontorsverksamheter

En tjänst för insamling av
farligt avfall (elektronik,
batterier, lysrör mm) tas fram
av Intern service för att
erbjudas kommunens
verksamheter. Tjänsten kan
även omfatta anteckningsskyldighet och rapportering av
farligt avfall till Naturvårdsverket (lagkrav sedan hösten
2020).

TSF

Kranmärkt
förvaltning, TSF

Koncept från Svenskt Vatten.
Kranmärkt innebär att
arbetsplatsen, möten och
externa konferenser/
utbildningar är fria från
flaskvatten.

TSF

Andel återbrukade
möbler och inredning
inom kommunen och
kommunala bolag

”Delningstjänster”,
digital plattform för
återbruk av
kommunens möbler
och inventarier

Öka återbruket genom ökad
kommunikation till
kommunens verksamheter.

TSF

Andel matsvinn i
kommunens
storköksverksamheter

Kontinuerliga
matsvinnsmätningar
Daglig redovisning
av tallriks- och
serveringssvinn i
Hantera enhet.
Samtliga
grundskole- och
gymnasiekök.

Planering för att
delta i
Resterkocken.

Deltagande i Europa
Minskar Avfallet

Start senast
31/5 2022
Redovisas per enhet,
kökscheferna har sedan
februari 2022 tillgång till
systemet och fått utbildning i
verktyget. Sifforna följs upp
och analyseras. Därefter gör
varje kök sina åtgärder. Det
handlar om t.ex. uteblivna
elever där serveringssvinnet
blir större då förväntat antal
inte kommer och under
Corona har frånvaron varit
hög. Mer måltider har
serverats i klassrum samt
utomhus och som ”grab and
go” vilket gör mätningarna just
nu högst osäkra.

SF; Måltidsservice
BF; Måltidsservice

Flera skolor har gjort eller
planerar för aktiviteter med
eleverna t.ex. småkockar där
rester används för att skapa
nya mellanmål och öka
lärandet kring livsmedels
klimatpåverkan men också
fokusera på hälsosam och
god mat för lek och lärande.
Vi deltar i Climat week v 43
och arbetet leds av miljögrupp
med måltidschef, kökschefer,
kockar och i framtiden hoppas
vi på allt större intresse från
pedagoger och rektorer.
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Indikator

Åtgärd

Beskrivning

Startdatum/

Ansvarig

slutdatum

Utbildningar,
pedagogiska
måltider m

Digitala resurser och
inspiration material för arbetet
delas och skolrestaurangerna
har infoskyltar och
undervisande material.
Insatserna inriktas på både
livsmedelsval för hållbarhet
och matsvinn. Utbildningar
hålls löpande för kökschefer
och nyckelpersoner i t.ex. hur
servering svinn kan bli nya
rätter. Alla kök kommer även
framgent få material kring
klimatberäkningar på lokala
recept i höstterminens
uppstart. I de nya reviderade
rutinerna kring pedagogiska
måltider i förskola, grundskola
och fritidshem lyft svinnet
fram som ett område för
samtal mellan pedagoger,
barn och elever. Samtliga
skolor har 2022 också en Ipad
där eleverna dagligen får
uttrycka sitt nöjdhet eller
tveksamhet kring det som
serveras.

Mängd matsvinn i
kommuninvånarnas
rest- och matavfall

Plockanalys

Plockanalyser genomförs
vartannat år med start 2022.

TSF

Mängd grovavfall
mottaget på
kommunala
insamlingsplatser

Avfall Web

Årlig uppföljning i Avfall
Sveriges webbverktyg.

TSF

Andel grovavfall för
återbruk och
materialåtervinning
insamlat på
kommunala
insamlingsplatser

Avfall Web

Årlig uppföljning i Avfall
Sveriges webbverktyg.

TSF

Kommunens arbete
med att integrera
avfallshanteringen i
staden genom sin
fysiska planering

Dialog på Planavdelningen, som
också deltar i
Sysavs
nätverksgrupp

Fortsätta dialog kring vilken
linje kommunen ska välja
tillsammans med KLF och
Avfall. Plans del av ansvaret
är att till exempel möjliggöra
plats i detaljplaner för återbruk
i p-hus och liknande.

Kommuninvånarnas
upplevelse av hur lätt
eller svårt det är att
återbruka, hyra, dela
och låna

Enkätundersökning

Genomförs årligen, Sysav

TSF

Kommuninvånarnas
upplevda frekvens av
att de återbrukar, hyr,
delar och lånar

Enkätundersökning

Genomförs årligen, Sysav

TSF

Hela året

SBF; Plan
TSF; Vatten & Avfall
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Spillet från kretsloppet har minskat år 2030
Indikator

Startdatum/

Åtgärd

Beskrivning

Ansvarig

Utbildningsinsatser för
personalen på
Herkules genomförs
tllsammans med KLF.

Upplevelsen är att det sorteras
dåligt, trots att det finns kärl för
olika fraktioner. Därför behövs
en genomgång på plats så att
folk lägger sitt avfall på rätt
ställe.

Möjlighet att källsortera
i alla personalkök i
kommunen senast
2025

En tjänst för att erbjuda
källsortering till kommunens
verksamheter kommer att tas
fram under 2022.

Skräpplockardag för
förvaltningens personal

Samlad personalaktivitet: Vi
plockar på platser där det finns
behov; centrum, på stränder
eller i Albäck?, dokumenterar
och kommunicerar

Under våren
2022

SBF

Fimpfritt Trelleborg

Ett 30-tal askkoppar sätts upp
på strategiska platser i
centrala Trelleborg.
Askopparna, som dekoreras
med passande budskap om
problemet med fimpar på
marken av elver på SSG och
Gertrudsgårdens förskola,
lanseras på Framtidsdagen 21
mars.

21 mars –
2022-12-31

Projektgrupp =

HSR:s
Skräpplockardagarna

Skolor och förskolor arbetar
medvetet med hållbarhet,
nedbrytning och olika
produkters miljöpåverkan.
Flera skolor och förskolor
medverkar på miljödagar
såsom Håll Sverige Rent.

Vår 2022

BF

Fimpar på marken? Blir
det bättre 2022 efter att
askkopparna satts
upp? Fimprfritt
Trelleborg

Bevakar skräpmätningen som
utlovats. Görs mätning även
före 21 mars, innan det städas
bort?

Före – och
efter 21 mars

Projektgruppen Fimpfritt
Trelleborg

TSF beställer
skräpmätningar och
genomför enligt
metoder utvecklade av
Håll Sverige Rent, SCB
och Sysav.

Skräpmätningar ska
genomföras fyra gånger fram
till 2030. Se över möjligheten
att genomföra mätningarna
med hjälp av ferieungdomar.

Dykträning med
skräpplock

Räddningstjänstens personal
tar upp skräp ur
hamnbassängerna i samband
med ordinarie dykträning,
dokumenterar och
kommunicerar.

Under 2022
vid övningar

SBN; Räddningstjänsten

Skräpplockning på hela
strandsträckan
genomförs under
sommaren med hjälp

Aktiviteten genomfördes 2021
med stor framgång. Vi ser
gärna att detta upprepas även
2022. SBF:s roll är att driva på

Sommaren
2022

TSF

slutdatum

Kommunens arbete
genom sin
tillsynsmyndighet med
livsmedelsverksamheter
inom kommunen för att
dessa ska källsortera
avfall
Andel arbetsplatser i
kommunens
verksamheter och
kommunala bolag där
det finns tillgång till
källsortering

Mängd skräp på land

Mängd skräp vid hav
och sjöar

Så snart
pandemin är
slut ,
lämpligen i
maj – 202212-31

SBF; Samordnare för
arbetet med
Kretsloppsplanen

TSF; Intern service

SBF: Plan, Miljö
TSF: Stadsmiljö, Vatten &
Avfall
KFF: barnrättsstrateg
BF; förskola, gymnasium

TSF; Stadsmiljö
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Indikator

Åtgärd

Beskrivning

Startdatum/

Ansvarig

slutdatum

av ferieanställda
ungdomar

arbetet inom ramen för
Handlingsplan mikroplaster.

HSR:s
Skräpplockardagarna

Skolor och förskolor arbetar
medvetet med hållbarhet,
nedbrytning och olika
produkters miljöpåverkan.
Flera skolor och förskolor
medverkar på miljödagar
såsom Håll Sverige Rent.

TSF beställer
skräpmätningar och
genomför enligt
metoder utvecklade av
Håll Sverige Rent, SCB
och Sysav.

Skräpmätningar ska
genomföras fyra gånger fram
till 2030. Se över möjligheten
att genomföra mätningarna
med hjälp av ferieungdomar.

TSF; Stadsmiljö

Nedskräpningskampanj
2021 fortsätter även
sommaren 2022.

Utomhus fotoutställning ”Det
påverkar väl inte dig” (Sysav).

TSF; Vatten & Avfall

Nedskräpningskampanj
2022.

Framtagande pågår (Sysav).

TSF; Vatten & Avfall

Kommuninvånarnas
upplevelse av
förekomsten av
nedskräpning

Enkätundersökning

Genomförs årligen, Sysav

TSF

Mängd förpackningar
och tidningar i
kommuninvånarnas
restavfall

Plockanalys

Plockanalyser genomförs
vartannat år med start 2022.

TSF

Mängd matavfall i
kommuninvånarnas
restavfall

Plockanalys

Plockanalyser genomförs
vartannat år med start 2022.

TSF

Mängd farligt avfall i
kommuninvånarnas
restavfall

Plockanalys

Plockanalyser genomförs
vartannat år med start 2022.

TSF

Kommuninvånarnas
upplevelse av hur lätt
eller svårt det är att
lämna sitt farliga avfall
till kommunens
insamlingssystem

Enkätundersökning

Genomförs årligen, Sysav

TSF

Vår 2022

BF

Planering åtgärder Gemensam Kretsloppsplan 2022 Trelleborgs kommun

