
 
 

Mål och aktiviteter där kommunen deltar/har ansvar 
Enbart de aktiviteter där kommunerna förväntas delta i arbetet redovisas här.  

Mål och aktiviteter Kommunen deltar med 
sakkompetens/arbetstid. 
VafabMiljö ansvarar för 

utförande och 
uppföljning 

Kommunen ansvarar för 
utförande och/eller 

uppföljning 

Mål 1.2 Kommunalt 
verksamhetsavfall ska minska 2030 
jämfört med 2020. 
 

  

2020 ska avfall i kommunala 
verksamheter identifieras. 

X  

2021 tas åtgärdsplan fram baserat på 
identifiering ovan. 

X  

Nätverk etableras mellan 
kommunerna för att minimera avfall. 

X  

2020 etableras nätverk mellan 
kommunerna för att minimera avfall 
vid upphandling. 

X  

2022 har samtliga kommuner sett 
över inköpsrutiner i syfte att 
förebygga avfall vid upphandling. 

 X 

2026 har 10 verksamheter testat 
konceptet Avfallssnål, förskola, skola 
och äldreboende. 

X X  
(de kommuner som väljer att 

delta) 

 
Mål 1.3 Matsvinnet i kommunala 
verksamheter ska minska med 50% 
till 2030 jämfört med 2021. 
 

  

Nätverk etableras under 2020 mellan 
kommunerna för att minska 
matsvinnet i kommunala 
verksamheter. 

X  

Senast 2021 har Livsmedelsverkets 
mätmetod införts och en första 
mätning genomförts. 

X  

2021 finns koncept för att arbeta med 
matsvinn i kommunala verksamheter. 
 

X  

Mål 1.4 Användningen av 
engångsartiklar och förpackningar 
ska minska. 
 

  

Kranmärkning införs. 
 
 

X  
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Mål och aktiviteter Kommunen deltar med 
sakkompetens/arbetstid. 
VafabMiljö ansvarar för 

utförande och 
uppföljning 

Kommunen ansvarar för 
utförande och/eller 

uppföljning 

Mål 2.1 År 2030 ska minst 80 % av 
invånarna uppge att de tycker att det 
är enkelt att lämna saker för 
återanvändning och enkelt att 
konsumera medvetet. 
 

  

2022 har samarbete utvecklats för att 
identifiera affärsområden där 
människor långt från 
arbetsmarknaden kan arbeta med att 
förbereda avfall för återanvändning. 

X  

2022 finns koncept etablerat i samtliga 
kommuner för att dela eller låna 
sportutrustning. 

X  

 
Mål 2.2 Senast 2030 uppger 90 % av 
invånarna att de vet var de ska 
lämna använda textilier för 
återanvändning och återbruk och 
anser de att det är enkelt att 
konsumera textilier medvetet. 
 

  

VafabMiljö bistår kommunerna med 
avtal med organisationer som samlar 
in textil. 

(X)  

Mål 2.3 Senast 2026 ska samtliga 
kommuner ha ökat 
återanvändningen inom de egna 
verksamheterna. 
 

  

Kommunerna ansluter sig till färdiga 
system eller utvecklar nya.  

X X  
(om kommunen väljer att 

utveckla eget system) 

2020 etableras nätverk för att arbeta 
med krav på återanvändande vid 
upphandling. 
 

X  

Senast 2026 ses hantering av 
elektronik över för att öka 
återanvändandet.  
 

X  

Mål 2.4 År 2026 har alla lovpliktiga 
rivningar som genomförs i regionen 
en kontrollplan där resurshushållning 
tagits i beaktande. 
 

  



 
 

Mål och aktiviteter Kommunen deltar med 
sakkompetens/arbetstid. 
VafabMiljö ansvarar för 

utförande och 
uppföljning 

Kommunen ansvarar för 
utförande och/eller 

uppföljning 

Rutiner för rivningsplaner införs. 
 

 X 

Mål 2.5 Återanvändningen av 
sopsand som används i kommunerna 
för halkbekämpning ska öka till 2026 
jämfört med 2020. 
 

  

Under 2020 tas en anläggningsstrategi 
fram, som inkluderar hantering av 
sopsand. 
 

X  

Mål 3.5 Hantering av massor sker 
samordnat och med ett effektivt 
resursutnyttjande senast 2023. 
 

  

2022 fastställs strategi för 
masshantering i regionen av 
VafabMiljös direktion. 
 

X  

Mål 5.6 Senast 2040 utgör inte 
nedlagda deponier något hot mot 
människors hälsa eller miljö. 
 

  

Respektive kommun behöver vidta 
nödvändiga åtgärder och tillsätta de 
resurser som krävs, personellt och 
monetärt. 
 

 X 

Mål 6.1 Nedskräpningen ska minska 
med 50 % 2030 jämfört med 2020. 
 

  

Kommunens egna mål 
 

 X 

Mål 6.2 Senast 2022 åtgärdas 
anmälningar om 
nedskräpning/dumpning skyndsamt. 
 

  

Rutiner tas fram senast 2021. 
 

 X 

Senast 2022 har VafabMiljö besökt 
förvaltningar för stads- och 
samhällsbyggnad i samtliga 
medlemskommuner. 

X  

Senast 2021 upprättas rutiner hos 
samtliga medlemskommuner och 

 X 



 
 

Mål och aktiviteter Kommunen deltar med 
sakkompetens/arbetstid. 
VafabMiljö ansvarar för 

utförande och 
uppföljning 

Kommunen ansvarar för 
utförande och/eller 

uppföljning 

VafabMiljö för att säkerställa 
remittering. 

Mål 9.5 Senast 2026 genomför 50% 
av förskolorna i regionen aktiviteter 
om avfallshantering. 
 

  

Utbildning tas fram tillsammans med 
övrigt utbildningspaket. 
 

X  

Mål 9.6 Senast 2022 får 75% av 
regionens skolor i åk 1-6 information 
av skolinformatörer varje år. 
 

  

Senast 2022 har plan för uppföljning 
tagits fram. 

X  

 

 


