Handlingsplan
2020
Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av avfallsplanen 2016-2020 tas fram årligen.
Av handlingsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året samt vem som
ansvarar för dessa. Arbetet med att ta fram handlingsplanen genomförs av avfallsplanens
projektgrupp och handlingsplanen beslutas sedan av avfallsplanens styrgupp.
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Effektmål
Minska mängden hushållsavfall/
person

Effektmål
Minska matsvinnet/person

Fokusområde: Hållbar konsumtion
Åtgärder 2020

Ansvarig

I samverkan med

Inom projektet Klimatsmart mat i Malmö, finansierad av naturvårdsverket,
uppmuntra och stödja förskolorna i Malmö att mäta sitt matsvinn med syfte
att identifiera vad som slängs och minska mängden matsvinn.

Helen Nilsson,
Miljöförvaltningen, Malmö

Förskoleförvaltningen,
Malmö

Resterkocken, en elevtävling för få hushållen att minska sitt matsvinn.

Ann Thoren, Sysav

VA SYD

Serviceförvaltningen ska genom fortsatt arbete med svinnmätning och
uppföljning bidra till minskade matavfallsmängder.

Amelie Stjernhav
Serviceförvaltningen, Malmö

Fortsätta att arbeta med utbildning av personal om matsvinn, ”kontinuerligt”
väga allt matsvinn (inkl. tallrikssvinn) och vidta åtgärder för att minska det.

Ola Moberg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Hålla Smarta Kartan uppdaterad kontinuerligt med inspiration och tips
om olika sätt och ställen i Malmö där Malmöborna kan konsumera mer
hållbart. Arbetet pågår att översätta sidan till engelska för att nå fler
personer i staden.

Olov Källgarn och
Beata Berg Malmborg
Miljöförvaltningen, Malmö

Serviceförvaltningen ska genom fortsatt arbete med Malmö Återbyggdepå
bidra till ökad återanvändning av byggmaterial.

Amelie Stjernhav
Serviceförvaltningen, Malmö

Ge ut ”Burlövs miljö – Din miljö” till andraklassarna i kommunen. Avfall ingår
som viktig del och tävlingsbidragen brukar i viss mån fokusera på området.

Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Genom Arbete och försörjning fortsätta med Återbruk Burlöv där gamla
produkter återanvänds och i viss mån repareras.

Arbete och försörjning,
Socialförvaltningen, Burlöv

Sysav
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Effektmål
Mängden förpackningar och
tidningar i restavfallet halverad
Ökad utsortering av matavfall

Fokusområde: Hållbar sortering
Åtgärder 2020

Ansvarig

I samverkan med

Överfört från 2019: Inkludera bostadsnära insamling av avfall (alternativt
gemensamhetslösningar) vid all lovgivning av bostäder och verksamheter.

Gustav Aulin,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö

VA SYD

Se över och aktualisera framtagen avfallsguide.

Christian Röder,
Fastighets- & Gatukontoret, Malmö

VA SYD,
Serviceförvaltningen,
Malmö

Genomföra ny upphandling av hämtning av förpackningar och returpapper
från verksamheterna enligt policy och riktlinjer för avfallet, för kommunen
som verksamhet.

Mari Stanfield / Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Inkludera bostadsnära insamling av avfall (alternativt gemensamhetslösningar) i all planering av bostäder och verksamheter.

Bengt Guldstrand,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv
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Effektmål
Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad

Fokusområde: Hållbar sortering
Åtgärder 2020

Ansvarig

I samverkan med

Utbilda lokalvårdarna om källsortering.

Ola Moberg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Överfört från 2019: I samarbete med FTI, VA SYD, fastighets- och
gatukontoret samt miljöförvaltningen kartlägga strategiska platser
för nya återvinningsstationer.

Gustav Aulin,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö

Fastighets- & gatukontoret,
Miljöförvaltningen,
Malmö, VA SYD

Överfört från 2019: Undersöka möjligheten för gemensamhetslösningar
för avfall vid planläggning av större bostadsområden.

Gustav Aulin,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö

VA SYD

VA SYD ska genom att skapa tydliga forum för att sprida kunskap om
nya förordningar och lagkrav inom avfallssektorn till kommunernas
övriga förvaltningar, bidra till ökad kunskap och nya samarbeten för
hållbar stadsutveckling.

Linda Göransson,
VA SYD

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
Fastighets- & gatukontoret,
Malmö, Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Aktivitet förpackningar.

Ann Thoren, Sysav

VA SYD

Kontinuerligt försöka identifiera nya platser för återvinningsstationer
i kommunen för förslag till FTI.

Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Följa upp och vidareutveckla återvinning av förpackningar och
returpapper inom kommunen som verksamhet.

Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Skapa plats för nya återvinningsstationer i samband med nya
detaljplaner om lämpligt.

Bengt Guldstrand,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Driva på upphandling av gemensamt ramavtal för tidnings- och
förpackningsinsamling samt sorteringsmöbler för Malmö stads
verksamheter, ge förutsättningar för hållbar sortering, effektiv
hantering och ”skalfördelar” hos kommunens verksamheter.

Ingela Morfeldt,
VA SYD

Stadskontoret, Malmö,
Serviceförvaltningen,
Malmö
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Effektmål
Minskad nedskäpning

Fokusområde: Hållbar sortering
Åtgärder 2020

Ansvarig

I samverkan med

Titta närmare på konfetti i rörbomber. Delta i KIMO-nätverket
(kommunernas internationella miljöorganisation) för att minska
nedskräpning orsakad av bland annat konfetti.

Birgitta Gisby,
Miljöförvaltningen, Malmö

Inom ramen för kemikalieplanen arbeta med att minska mängden
engångsartiklar av plast som används inom Malmö stad.

Izabella Arwidsson,
Miljöförvaltningen, Malmö

Aktivitet kring nedskräpning och plast.

Ann Thoren, Sysav

VA SYD

Uppföljning: Skräpmätning på åtta platser i Sysavregionen.

Ann Thoren, Sysav

VA SYD, Fastighets- &
gatukontoret, Malmö,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Skräpmätning enligt Håll Sverige Rents metod.

Erik Broman,
Fastighets- & gatukontoret, Malmö

VA SYD,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Planera och genomföra nudgingaktiviteter och kommunikationsinsatser
som bidrar till minskning av nedskräpning vid källan genom beteendeförändring, exempelvis fimpzoner och kampanjer.

Fastighets- & Gatukontoret, Malmö

VA SYD,
Serviceförvaltningen,
Malmö

Undersöka möjligheten att utöka plastpåsförbud i den offentliga miljön.

Fastighets- & Gatukontoret, Malmö
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Effektmål
Minskad nedskäpning

Fokusområde: Hållbar sortering
Åtgärder 2020

Ansvarig

I samverkan med

Genomföra strandstädningsaktiviteter.

Fastighets- & Gatukontoret, Malmö

Miljöförvaltningen,
Malmö

Följa upp och utveckla nya metoder för att minska nedskräpning
i Malmös vatten.

Fastighets- & Gatukontoret, Malmö

Serviceförvaltningen,
Miljöförvaltningen,
Malmö

Följa upp och utveckla nya metoder för att minska nedskräpning i den
offentliga miljön.

Fastighets- & Gatukontoret, Malmö

Serviceförvaltningen,
Malmö

Genomföra förslag kopplat till uppdrag om kartläggning av plast,
mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten.

Fastighets- & Gatukontoret, Malmö

Miljöförvaltningen,
Malmö

Fortsätta att utveckla källsorteringsmöjligheter på respektive arbetsplats
enligt utarbetad avfallsguide för Malmö stad och på så sätt bidra till
ökad återvinning.

Amelie Stjernhav,
Serviceförvaltningen, Malmö

VA SYD

Genom fortsatt förvaltningsövergripande och internt mikroplastarbete,
exempelvis rörande nedskräpning, textil, konstgräs, gummiasfalt,
kartläggning osv, bidra till ökad medvetenhet om ökad återvinning och
minskad användning av onödig plast.

Amelie Stjernhav,
Serviceförvaltningen, Malmö

Kartlägga källsorteringsmöjligheterna på våra förvaltade fastigheter och
skapa bättre underlag för att fortsätta bidra till ökad återvinning.

Amelie Stjernhav,
Serviceförvaltningen, Malmö

VA SYD

Genomföra skräpplockardagar i samband med miljödagar.

Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

VA SYD
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Ansvarig

Erbjuda tömningsavisering via sms och e-post till VA SYDs
villakunder.

Lars-Fredrik Alingfeldt,
VA SYD

Arbeta för att få glesare tömningsintervall hos flerbostadshus och
verksamheter, för att minimera avfallstransporterna.

Lars-Fredrik Alingfeldt,
VA SYD

Ordna tydligare uppmärkning av hämtställen (i första hand flerbostadshus
och verksamheter).

Lars-Fredrik Alingfeldt,
VA SYD

MKB,
Burlövs bostäder

Förtroendeundersökning

Ann Thoren, Sysav

VA SYD

Effektmål
Andelen avvikande
tömningar ska minska

Utreda avvikande tömningar gällande flerbostadshus.

Lars-Fredrik Alingfeldt,
VA SYD

I samarbete med entreprenörerna följa upp insatser
gällande reklamationer.

Lars-Fredrik Alingfeldt,
VA SYD

Effektmål
Förtoendet för hela
avfallskedjan har ökat

Åtgärder 2020

Andelen
kundreklamationer
ska minska

Fokusområde: Hållbar hantering
I samverkan med

7

Effektmål
Farligt avfall i restavfallet noll

Fokusområde: Hållbar hantering
Åtgärder 2020

Ansvarig

Fortsätta att arbeta med att fasa ut farliga kemikalier och bidra till hållbar
hantering av farliga kemikalier.

Amelie Stjernhav,
Serviceförvaltningen, Malmö

Arbeta med kemikalieplan enligt verksamhetsplan.

Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

Hitta plats för Samlaren i Burlövs kommun.

Johan Rönnborg,
Kommunledningsförvaltningen, Burlöv

I samverkan med

VA SYD
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Effektmål

Åtgärder 2020

Ansvarig

I samverkan med

Halverad mängd förpackningar &
tidningar i restavfallet / minskad totalmängd hushållsavfall / minskat matsvinn

Utreda, utveckla och testa ny avfallstjänst med
utgångspunkt i platser som Nyhamnen och
Högaholm, och därmed möta framtidens
utmaningar för avfallsinsamling i den täta
gröna staden.

Marie Castor,
VA SYD

Stadsbyggnadskontoret, Fastighets& gatukontoret, Miljöförvaltningen,
Malmö, Kommunledningsförvaltningen,
Burlöv, MKB, Burlövsbostäder, övriga
fastighetsägare

Farligt avfall i restavfallet noll / halvera
mängden textil i restavfallet / förtoendet
för hela avfallskedjan har ökat

Utveckla kvartersnära pop-up-variant för
återvinning och återbruk för att öka
tillgängligheten till hållbar sortering och
inspirera till avfallsminimering.

Marie Castor och
Savita Upadhyaya,
VA SYD

Fastighets- & gatukontoret,
Stadsbyggnadskontoret,
Miljöförvaltningen, Malmö,
SYSAV

Halverad mängd förpackningar &
tidningar i restavfallet

Coacha och stödja kommunala förvaltningar
för att öka sorteringen av förpackningar och
returpapper och minimera avfallet.

Ingela Morfeldt,
VA SYD

Kommunernas förvaltningar

Halverad mängd förpackningar &
tidningar i restavfallet / minskad totalmängdhushållsavfall / minskat matsvinn

Coacha och stödja fastighetsägare till flerfamiljshus för att öka sorteringen av förpackningar och returpapper och minimera avfallet.

Ingela Morfeldt,
VA SYD

MKB,
Burlövsbostäder,
övriga fastighetsägare

Halverad mängd förpackningar &
tidningar i restavfallet / minskad totalmängdhushållsavfall

Aktivera ReTuren och andra samarbetsarenor, genom workshops och events, för att
inspirera till hållbar sortering och konsumtion.

Savita Upadhyaya,
VA SYD

Kommunledningsförvaltningen, Burlöv,
Miljöförvaltningen, Malmö, MKB,
Burlövsbostäder, övriga fastighetsägare
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Effektmål

Åtgärder 2020

Ansvarig

Minskad nedskäpning

Inom projektet Malmöskolor för hållbar
utveckling stötta skolor i arbetet med hållbar
konsumtion och minskad nedskräpning.

Linnea Uppsäll,
Miljöförvaltningen,
Malmö

Halverad mängd förpackningar &
tidningar i restavfallet / minskad total
mängd hushållsavfall.

Ställa krav i upphandlingar om att minimera
exempelvis emballage för att minska avfallet.

Mari Stanfield,
Kommunledningsförvaltningen,
Burlöv

I samverkan med

Handlingsplanen beslutades 4 december 2019
av styrgruppens deltagare:
Joel Olthed, VA SYD
Karin Wikström, VA SYD
Ulrika Forsgren Högman, VA SYD
Marcus Vesterberg, Burlövs bostäder
Julia Branting, Burlövs kommun
Christian Röder, Fastighets- och gatukontoret
Marie Persson, Fastighets- och gatukontoret
Lotten Johansson, Miljöförvaltningen
Cecilia Truedsson, MKB Fastighets AB
Jerker Johansson, Serviceförvaltningen
Johan Emanuelsson, Stadsbyggnadskontoret
Peter Engström, Sysav
Kontaktperson/ansvarig samordnare:
Maria Levin, maria.levin@vasyd.se, 040-635 01 76

10

