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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 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.

Genomförande/implementering
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. I kretsloppsplanens Bilaga 1
finns en förteckning över vilka nämnder och bolag i respektive kommun som är ansvariga
för att arbeta med och följa upp planens mål och indikatorer.
En samordningsgrupp för åtgärdsarbetet har bildats med representanter från kommunens
förvaltningar och bolag. Avfallsansvarig i kommunen 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 och har därmed inte lämnat uppgifter till
uppföljningen av Gemensam Kretsloppsplan 2021.
Samordningsgruppen träffas tre gånger per år, varav ett tillfälle ägnas åt att redovisa status
på mål och indikatorer samt att identifiera nya åtgärder och handlingsplaner. Vid detta
tillfälle ska kommunens förvaltningschefer, avdelningschefer eller tjänstepersoner med
mandat att föreslå åtgärder delta. 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.
I Sysavregionen finns en regional samverkansgrupp där huvudfokus är avfallsfrågor. I
gruppen sitter representanter från ägarkommunerna och Sysav. Gruppen ansvarar för det
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kommunövergripande gemensamma arbetet med kretsloppsplanen där Sysav har en
samordnande roll för att stötta kommunerna i genomförandet av kretsloppsplanen. Den
regionala samverkansgruppen tar fram och beslutar om gemensamma handlingsplaner för
två år i taget. I handlingsplanerna framgår vilka åtgärder som ska genomföras under året
och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Representanterna i gruppen ansvarar för att
återkoppla åtgärderna till de som berörs i sina respektive kommuner.
Sysav kommer årligen att arrangera tematiska nätverksträffar för kommunernas
tjänstepersoner: Utbildning, Miljötillsyn, Miljö- och hållbarhetsstrateger, Vård/Omsorg,
Kost/Måltid, Fastighet, Gata/Park, Upphandling, Fysisk planering samt Kommunikation.
Kretsloppsplanen har en egen webbplats, kretsloppsplanen.se, vilken lanserades digitalt
19 mars 2021 med webbinarier om hållbar konsumtion, återbruk, cirkulär upphandling,
minskat matsvinn och nedskräpning. Syftet med en gemensam webbplats är att kunna ge
lättillgänglig information om aktuella projekt och åtgärder till invånare, företag och
organisationer, politiker och tjänstepersoner i kommunerna.
kretsloppsplanen.se fick under 2021 en egen webbsida för barn och unga vilka kan bjudas
in till att vara med och påverka kommunens handlingsplaner för bättre användning av de
gemensamma resurserna.
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Globala och nationella mål
I den gemensamma kretsloppsplanen har hänsyn tagits till olika nationella och
internationella mål och prioriteringar. Agenda 2030 med dess 17 globala mål har varit en
betydande inspirationskälla och återfinns i kretsloppsplanens mål och indikatorer. De sex
avfallsströmmarna (mat, bygg- och rivningsavfall, nedskräpning, elektronik, textil och plast)
som finns i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program är en viktig utgångspunkt
för indikatorerna. Sveriges nationella miljömål och etappmål har också varit betydelsefulla
vid framtagandet av planen, där målen för God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad
klimatpåverkan har varit prioriterade. EU:s paket för cirkulär ekonomi, med mål för
materialåtervinning, har beaktats och använts som underlag.

EU:s avfallshierarki

EU:s avfallshierarki har en central roll inom avfallsområdet och har varit viktig i
framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen. Avfallshierarkin finns i EU:s
avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den fastslår hur EU:s medlemsstater ska prioritera inom
avfallsområdet, med fem nivåer: Förebygga, Återanvända, Återvinna, Energiåtervinna,
Deponera. Avfallshierarkin har gjort avtryck i kretsloppsplanen bland annat genom att
tyngdpunkten ligger på en effektivare resursanvändning och ett minskat inflöde av material
och produkter, vilket medför att avfall förebyggs.

EU:s avfallshierarki
(Avfallstrappan). Ju högre
upp i dessa fem nivåer
desto bättre för miljö och
klimat.

Globala mål

Kretsloppsplanen omfattar flera olika områden och har därför också direkt påverkan på
många av de globala målen. Det finns också globala mål av mer övergripande karaktär som
inte kopplar direkt till ett enskilt mål i kretsloppsplanen, utan till alla tre mål. Exempel på mål
med övergripande karaktär är Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna med Delmål 13.2
Integrera åtgärder mot klimatförändringarna i politik och planering.
Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030: Mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion
Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030: Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion
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Spillet från kretsloppet har minskat år 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 7
Hållbar energi för alla, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion
och produktion, Mål 14 Hav och marina resurser

Globala delmål

Åtgärdsarbete utifrån indikatorerna bidrar även till de globala delmålen, till exempel:
Att öka kommuninvånarnas kunskap om kopplingen mellan konsumtion och avfallsmängder
bidrar till att nå delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.
Att minska matsvinnet i både hushåll och kommunens storköksverksamheter bidrar till att
nå delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.
Att kommunen och kommunala bolag arbetar med återbruk av möbler och inredning,
resurseffektiviserande aktiviteter samt förebyggande av avfall bidrar till att nå delmålen 8.4
Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och 12.5 Minska mängden avfall
markant.
Att arbeta med att minska mängd skräp vid hav och sjöar bidrar till delmål 14.1 Minska
föroreningarna i haven.
Att kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i staden, genom sin fysiska
planering bidrar till att nå delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
Att påverka kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall så att det inte finns något farligt
avfall i restavfallet bidrar till att nå delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd
av skadliga kemikalier och föroreningar samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och
avfall.
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Resursnurran" illustrerar kretsloppsplanens tre mål
INFÖRSKAFFA innebär att köpa, ta emot eller byta en produkt.
ANVÄNDA innebär att produkten används eller förvaras och används vid behov.
AVYTTRA innebär att göra sig av med en produkt. Det måste inte innebära att den
slängs utan den kan även skänkas, säljas eller bytas.

Måluppfyllelse
Här redovisas utfallet av de indikatorer som är kopplade till respektive mål.
Utfall markerat med * innebär att värde kommer att uppdateras senare.
Kopplat till målen och indikatorerna redovisas statusen på de åtgärder som är kopplade till
målet som helhet.
Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt =
Åtgärden är genomförd till hälften eller mer =
Åtgärden är påbörjad men ej till hälften genomförd =
Ej påbörjad =
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Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
Utfall
2021

Indikatorer och utfall

Utfall
2022

Indikatorvärde

Ansvarig
uppföljning

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

Aktivt arbete
senast år
2025

KS

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska förebygga avfall

Aktivt arbete
senast år
2025

SBN

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan

66

Minst index
70 år 2030
(index 1-100)

TSN

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

63

Minst index
70 år 2030
(index 1-100)

TSN

TSN

150

Max 100
kg/person och
år senast år
2030

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna

Åtgärder

Status

Projekt Cirkulära Skåne. Cirkulära flöden inom Bygg, IT, kemikalier, textil, plast (engångsartiklar).
Slutrapportering av projektet.

Analys av resultatet
Offentliga upphandlingar
Projektet Cirkulära Skåne, som pågick 2018-2021, hade som syfte att ta fram handledningar
vid upphandling för att säkerställa ökat återbruk av produkter inom offentlig verksamhet.
Guider i form av broschyrer, presentationer, videos och liknande lätttillgängligt material
kommer att spridas under våren 2022. Uppföljning av utvalda cirkulära upphandlingar
planeras att genomföras under 2022.
Tillsyn förebyggande av avfall hos verksamheter
Dialog har ägt rum vid tillsyn gällande omhändertagande av avfall. Under 2022 kommer
dialog att inledas på tillsynsavdelningen kring hur man ska kunna arbeta även med
förebyggande av avfall i tillsynsarbetet.
Kundenkät
Kundenkäter (sms/intervju) genomfördes i november/december 2021 (Sysav, Enkätfabriken).
Ett medelvärde har beräknats för respektive avsnitt och det är detta medelvärde som kallas
för avsnittets index. För att få godkänt behöver index vara mellan 60-69. Ett index på 70-79
är högt och index 80-100 är ett mycket högt betyg.
Konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan
Det sammanlagda värdet på trelleborgarens insikt om vilken påverkan konsumtionsbeteendet har på avfallsmängder och miljöpåverkan gav Index 66 (medelvärde Sysavkommunerna Index 67). På frågan om sitt eget förändrade konsumtionsbeteende pga.
avfallsmängder och miljöpåverkan gav Index 63 (medelvärde Sysav-kommunerna Index 65).
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Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
Utfall
2021

Indikatorer och utfall
Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk,
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall
Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte
att förebygga avfall

3 st

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och
kommunala bolag

76 st

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall

Utfall
2022

Indikatorvärde

Ansvarig
uppföljning

Aktivt arbete senast
år 2025

SBN

Uppåtgående trend
år 2021-2030 (antal
genomförda
aktiviteter per
kommun och bolag
och år

KS

Uppåtgående trend
år 2021-2030
(omsättning styck/år)

KS

Nedåtgående trend
2021-2030 (procent
matsvinn av inköpta
livsmedel)

BIN

Max 5 kg/person och
år senast år 2030

TSN

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser
(Sysav - regional uppföljning)

*

Nedåtgående trend
år 2021-2030
(kg/person och år)

TSN

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat
på kommunala insamlingsplatser (Sysav - regional
uppföljning)

*

Uppåtgående trend
för återbruk och
materialåtervinning
och nedåtgående
trend för
energiåtervinning år
2021-2030 (procent).
Återbruk och
materialåtervinning
ska tillsammans
uppgå till 75 procent
år 2030.

TSN

Aktivt arbete senast
år 2025

SBN

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i
staden genom sin fysiska planering
Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är
att återbruka, hyra, dela och låna

56

Minst index 70 år
2030 (index 1-100)

TSN

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

52

Minst index 70 år
2030 (index 1-100)

TSN

Åtgärder

Status

Återbrukat byggmaterial, nätverk för ökad cirkuläritet inom byggsektorn.
Delningstjänster för möbler och inventarier. Digital plattform genom innovationsupphandling 2020.
Introducerad på kommunens intranät i maj 2021 (gemensam plattform för Trelleborg, Ystad, Skurup och
Tomelilla)
Integrera avfallshanteringen i staden genom fysisk planering: Uppstartsmöte planavdelningen, beslut
under mötet att dialogen ska fortsätta under 2022 med koppling till omvärldsbevakning genom
nätverkande.
Resterkocken (Sysav), skoltävling för att rädda matresterna.
Nya rutiner kring pedagogiska måltider i förskola, grundskola och fritidshem där svinnet lyfts fram som ett
område för samtal mellan pedagoger, barn och elever.
Fritidsbankens utrustning ska göras tillgänglig via samtliga fritidsgårdar, Pop-Up verksamhet sommaren
2021
Start för projekt att använda slaggrus som fyllnadsmaterial i Trelleborgs hamn. Tillståndsansökan
påbörjad.
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Analys av resultatet
Cirkulärt byggande
Kommunledningsförvaltningen deltar i ett nätverk som kommer att ledas av forskare på LTH
och kommer att startas under 2022. Nätverkets syfte är att bidra till kunskapen om till
exempel när återbruk eller återanvändning bör ske, hur det ska hanteras i byggprocessen,
hur det påverkar andra samhällsfunktioner, försäkringsfrågor, garantifrågor, avtalsfrågor,
vilka tekniska förutsättningar som finns, hur befintliga material och komponenter fungerar i en
förnyad livscykel, vilka alternativa användningsområde som finns etc. Vi utgår i detta läge
från byggandet och byggnader och inkluderar skal och stomme såväl som installationer.
Antal resurseffektiviserande åtgärder
1. Sedan maj 2021 finns den digitala tjänsten Delningstjänster på kommunens intranät
vilken möjliggör för kommunens verksamheter att välja återbrukade möbler och
inventarier i stället för att köpa nytt. Tekniska serviceförvaltningen kommer att arbeta med
att ytterligare kommunicera tjänsten till kommunens verksamheter under 2022.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen har som mål att andelen flickor och pojkar som har en
aktiv fritid ska öka och som aktivitet att Fritidsbankens utrustning ska göras tillgänglig via
samtliga fritidsgårdar. Fritidsbanken lånar ut sport- och friluftsutrustning kostnadsfritt i
samverkan med föreningarna på Föreningarnas Hus. Bättre begagnad sport- och
fritidsutrustning samlas in i Fritidsbankens kärl på återvinningscentralerna i Trelleborg,
Anderslöv och Smygehamn för ett hållbart återbruk. Artiklarna registreras i ett nytt digitalt
utlåningssystem och aktuellt lagersaldo visas på webben. Fritidsbanken Trelleborg
samverkar med föreningar på Föreningarnas Hus. Fritidsgårdarna har också ett litet lager
av fritidsutrustning för kostnadsfri utlåning. Sommarlovssatsningar med Pop Upverksamhet tillsammans med Ungdomsenheten slog rekord 2021.
3. Trelleborgs Hamn AB har startat projektet att använda Sysavs slaggrus som
förstärkningslager och fyllningsmaterial. Tillståndsansökan påbörjad.
Matsvinn
• Det pågår ett aktivt arbete för att minska matsvinnet i kommunens skolverksamheter.
Bildningsförvaltningen har daglig redovisning i samtliga grundskole- och gymnasiekök av
tallrikssvinn och serveringssvinn. Sifforna följs upp och analyseras och därefter gör varje
kök sina åtgärder. Mätningarna var osäkra under pandemin då fler måltider serverades i
klassrum samt utomhus och som ”grab and go”. Måltidsservice deltar i Climate week och
arbetet leds av en miljögrupp med måltidschef, kökschefer, kockar. Digitala resurser och
inspirationsmaterial för arbetet delas och skolrestaurangerna har infoskyltar och
undervisande material. Insatserna inriktas på både livsmedelsval för hållbarhet och
matsvinn. Utbildningar för kökschefer och nyckelpersoner i till exempel hur
serveringssvinn kan bli nya rätter. Alla kök kommer även framgent att få material kring
klimatberäkningar på lokala recept. I nya reviderade rutiner kring pedagogiska måltider i
förskola, grundskola och fritidshem lyfts svinnet fram som ett område för samtal mellan
pedagoger, barn och elever. Samtliga skolor har en Ipad där eleverna dagligen får
uttrycka sin nöjdhet eller tveksamhet kring det som serveras. 2021 registrerades cirka
34 500 kilo svinn i verksamheten. Matsvinnet har inte mätts i enlighet med
kretsloppsplanens indikator.
Socialförvaltningen kommer att genomföra svinnmätningar från och med 2022.
• Tävlingen Resterkocken, resterkocken.se (Sysav), riktar sig till barn och unga i
grundskolan och har som mål att minska matsvinnet samt öka kunskapen om
livsmedlens hållbarhet och användningsområden. Webbplatsen innehåller även färdigt
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lektionsmaterial för pedagoger. Tekniska serviceförvaltningen kommer att arbeta för att
kommunicera tävlingen ytterligare under 2022 för fler deltagande skolor i kommunen.
Plockanalyser
Mängden matsvinn i kommuninvånarnas mat- och restavfall redovisas genom plockanalyser.
Dessa genomförs vartannat år med start hösten 2022.
Integrera avfallshanteringen i den fysisk planeringen
Diskussion har inletts vid ett avdelningsmöte på Planavdelningen gällande förutsättningarna
att kunna integrera avfallshanteringen i den fysiska planeringen. Arbetet kommer att fortsätta
under 2022 genom fortsatt omvärldsanalys och kunskapsuppdatering i ärendet.
Kundenkät
Kundenkäter (sms/intervju) genomfördes i november/december 2021 (Sysav, Enkätfabriken).
Ett medelvärde har beräknats för respektive avsnitt och det är detta medelvärde som kallas
för avsnittets index. För att få godkänt behöver index vara mellan 60-69. Ett index på 70-79
är högt och index 80-100 är ett mycket högt betyg.
Det sammanlagda värdet för hur trelleborgaren upplever hur lätt eller svårt det är att
återbruka, hyra, dela och låna, och hur ofta man upplever sig göra det, gav Index 56 (Sysavkommunerna Index 57) respektive 52 (Sysav-kommunerna Index 51).
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Spillet från kretsloppet har minskat år 2030
Utfall
2021

Indikatorer och utfall
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

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av nedskräpning

68

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas restavfall

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall (Sysav regional uppföljning)

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

76

Utfall
2022

Målvärde 2021

Ansvar
uppföljning

Aktivt arbete
senast år 2025

SBN

100 procent senast
år 2025

TSN

50 procent färre
antal skräp år 2030
jämfört med
nollvärdet (antal
skräp/10
kvadratmeter)

TSN

50 procent färre
antal skräp år 2030
jämfört med
nollvärdet (totalt
uppkommet skräp)

TSN

Minst index 70 år
2030 (index 1-100)

TSN

Max 10 kg/person
och år senast år
2030

TSN

Max 10 kg/person
och år senast år
2030

TSN

0 batterier, 0
ljuskällor och 0
antal
elektronikavfall/100
kg restavfall

TSN

Minst index 70 år
2030 (index 1-100)

TSN

Åtgärder

Status

Nedskräpning: Extra städning av stränder och Albäcksskogen, ferieungdomar
Nedskräpning: Skräpplockaraktiviteter för allmänheten: Håll Sverige Rents kampanjer Kusträddardagen i maj
samt Håll Sverige Rent-dagen i september
Nedskräpning: Utomhus fotoutställning kampanj mot nedskräpning, Det påverkar väl inte dig, Rådhustorget
och Stortorget
Nedskräpning: Fimpfritt Trelleborg, projektstart för införande av synliga askkoppar i centralorten för lansering
21 mars 2022
Håll Sverige Rents pedagogiska skolkampanj Skräpplockardagarna
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Analys av resultatet
Källsortering i kommunens verksamheter
I dagsläget är andelen arbetsplatser som har tillgång till källsortering inte mätbar. Tekniska
serviceförvaltningen kommer att påbörja ett projekt 2022 för att kunna erbjuda en tjänst för
källsortering till förvaltningarna. TrelleborgsHem har uppnått målet och har infört källsortering
i alla sina verksamheter.
Skräpmätningar
De första skräpmätningarna kommer att genomföras av tekniska serviceförvaltningen
sommaren 2022. Det ska genomföras minst fyra skräpmätningar under planperioden till och
med 2030.
Nedskräpning aktiviteter
• Bildningsförvaltningen deltar årligen i Håll Sverige Rents pedagogiska skolkampanj
Skräpplockardagarna. Tekniska serviceförvaltningen delar ut handskar till alla elever och
pedagoger. 2021 deltog 26 skolor med ca 2500 elever och 290 vuxna i aktiviteten.
• Sommaren 2021 deltog 150 sommarjobbande ungdomar i skräpplockningsaktiviteter på
stränder, i staden och i Albäcksskogen. 2000 säckar skräp plockades upp och togs
omhand. Arbetet leddes av tekniska serviceförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen matchade behoven med sökande ungdomar till ferieplatserna.
• Utomhus fotoutställning - kampanj mot nedskräpning ”Det påverkar väl inte dig”
framtagen genom Sysav-samarbetet. Utställning på Rådhustorget och Stortorget i
centralorten Trelleborg under fem veckor september-oktober. Utställningen planeras att
sättas ut på fler ställen och under en längre period sommaren 2022, med större
kommunikationsinsats.
• Projektet Fimpfritt Trelleborg med lansering på Framtids- och innovationsdagen 21 mars
2022 är ett samarbete mellan i huvudsak samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
serviceförvaltningen, bildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Plockanalyser
Mängden förpackningar/tidningar samt matavfall i kommuninvånarnas restavfall redovisas
genom plockanalyser. Dessa genomförs vartannat år med start hösten 2022.
Kundenkät
Kundenkäter (sms/intervju) genomfördes i november/december 2021 (Sysav, Enkätfabriken).
Ett medelvärde har beräknats för respektive avsnitt och det är detta medelvärde som kallas
för avsnittets index. För att få godkänt behöver index vara mellan 60-69. Ett index på 70-79
är högt och index 80-100 är ett mycket högt betyg.
Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av nedskräpning: Det sammanlagda
resultatet för hur nedskräpningen upplevs av trelleborgarna gav Index 68 (Sysavkommunerna Index 72). Svaret på frågan ”I vilken utsträckning anser du att offentliga miljöer
som tex. gator, torg och badplatser i din kommun är skräpiga?” gav Index 57.
Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att lämna farligt avfall till
kommunens insamlingssystem: det sammanlagda resultatet gav Index 76 (Sysavkommunerna Index 77).
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Slutsats/diskussion
1 mars 2021 började den gemensamma kretsloppsplanen att gälla i Trelleborgs kommun.
Detta första år har fokus lagts på att kartlägga det arbete som redan görs i verksamheterna
samt att implementera kretsloppsplanen, främst internt. Kommunens samordningsgrupp har
kommunicerat mål och indikatorer till avdelningschefer, som i sin tur ansvarat för att
informera medarbetare vid APT eller liknande. Arbetet med att ta fram åtgärder och
aktiviteter har i somliga förvaltningar bedrivits i arbetsgrupp/kretsloppsgrupp.
Detta första år med kretsloppsplanen har präglats av den rådande pandemin och dess
konsekvenser för hela samhället. Föregående år med pandemi har visat på större
avfallsmängder, men samtidigt också mer sortering och återvinning. Sammanställd
avfallsstatistik för Trelleborg 2021 tas fram under våren 2022 (slutredovisas i Avfall Web).
Kommuninvånarnas enkätsvar kommer att analyseras på detaljnivå både i Sysavs
styrgrupp och i respektive kommuns samordningsgrupp.
För arbetet med kretsloppsplanen har pandemisituationen bland annat inneburit att de
regionala nätverksträffarna med omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och inspiration över
kommungränserna har fått ställas in. Under 2022 kommer träffarna att ske digitalt.
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. Det är
önskvärt med mer och fördjupat samarbete mellan förvaltningar, bolag och näringsliv då
samverkan på olika sätt gör att arbetet effektiviseras och att det blir lättare att uppnå de
gemensamma målen. Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt!

Uppföljning Gemensam Kretsloppsplan 2021 Trelleborgs kommun

