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Bilaga 8 – Uppföljning av avfallsplan 2021
För att bedöma hur väl avfallsplanens mål kommer att uppfyllas behövs kontinuerliga
uppföljningar. På så sätt finns möjlighet att i ett tidigt skede se om förstärkta resurser
eller ett annorlunda arbetssätt krävs inom något område.
I tabell 1 redogörs hur respektive delmål ska följas upp. Detta kan exempelvis vara
uppföljning av relevanta nyckeltal, särskilda analyser (såsom plockanalyser), skriftlig
redogörelse för hur arbetsmetoderna har utvecklats eller liknande.
Metoderna och nyckeltalen som används vid uppföljningen kan komma att förändras
över tid då nya metoder och mätningar kan bli aktuella. För att säkerställa att respektive
delmål följs upp på bästa sätt behöver dessa metoder och nyckeltal kontinuerligt ses
över.
Tabell 1 – Metod och nyckeltal för uppföljning av respektive delmål
Delmål

Metod och nyckeltal

1.1 Nedskräpningen på fastlandet och i
skärgården ska minska

•

Skräpmätning i stadsmiljö, parker, öppna ytor samt
längs kuster och stränder

•

Anmälda klagomål på nedskräpning till kommunen
och Förpacknings- och tidningsinsamlingen

•

Kundenkät avfallshantering

•

SCB:s medborgarundersökning

•

Kommunalt avfall per person

•

Kundenkät avfallshantering

•

SCB:s medborgarundersökningen

•

Beskrivning av hur arbetet med olika
informationsåtgärder har utvecklats för att nå delmålet

1.3 Det marina skräpet ska minska

•

Skräpmätningar på land och marint

1.4 Matsvinnet ska minska

•

Insamlat matavfall, kg/person

•

Mängd matsvinn i kommunala verksamheter

1.5 Hitta innovativa lösningar/metoder

•

Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats för att
nå delmålet

2.1 Det ska vara enkelt att lämna avfall till
återbruk

•

Kundenkät avfallshantering

•

SCB:s medborgarundersökning

1.2 Invånare och verksamhetsutövare ska känna
till hur de kan minska sin avfallsmängd
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Delmål

Metod och nyckeltal

2.2 Mängden textil i det kommunala avfallet
ska minska

•

Plockanalys av restavfall

2.3 Återanvändningen av överkottsmassor och
jord inom byggprojekt ska öka

•

Beskrivning av hur arbetet med informationsinsatser
har utvecklats för att nå delmålet

3.1 En ökad mängd material ska sorteras ut för
återvinning

•

Plockanalyser av restavfall

3.2 Fler kunder ska ha ett
matavfallsabonnemang

•

Andelen matavfallsabonnemang

3.3 Slam och latrin ska tas om hand på ett
säkert och miljövänligt sätt

•

Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats för att
nå delmålet

4.1 Kunskapen hos kommunens invånare och
verksamhetsutövare om vad som är farligt
avfall och var det ska lämnas ska öka

•

Andel farligt avfall och elavfall i soppåsen genom
plockanalyser

•

Brukarundersökningar

4.2 Det ska vara enkelt, tillgängligt och tryggt
att lämna farligt avfall

•

Andel farligt avfall och elavfall i soppåsen genom
plockanalyser

•

Kundenkät avfallshantering

4.3 Farligt avfall i bygg- och rivningsavfall ska
hanteras på rätt sätt

•

Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats för att
nå delmålet

5.1 Vid ny- och ombyggnation ska avfallsfrågor
beaktas tidigt i processen

•

Analys om avfallsfrågorna har beaktats vid ny- och
ombyggnation

5.2 Hänsyn ska tas till den omgivande miljön
vid insamling och hämtning av avfall

•

Analys av kommunens detaljplaner

